На основу члана 36.,37,38. и 39.. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 32. став 1 тачка 9 Закона о
локалној самоуправи („Службеник гласник РС“, број 129/07), члана 41. Статута
општине Медвеђа („Службени гласник града Лесковца“, број 18/08 и 38/2012), и
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Обнова“ Медвеђа, 06 број 06-28/2018/11 од 19. јуна
2018. године Скупштина општине Медвеђа на седници одржаној 19. јуна 2018.
године, оглашава
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈКП „ОБНОВА“ МЕДВЕЂА
I Подаци о Јавном предузећу:
Пословно име ''Јавно комунално предузеће „Обнова“ Медвеђа''
Скраћени назив ''ЈКП Обнова'' Медвеђа,
Седиште 16240 Медвеђа, улица Кеј бб,
Матични број 07360924, уписано у регистар Агенције за привредне
регистре,
ПИБ 101464653,
Претежна шифра делатности је 36.00 – сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа ''ЈКП Обнова'' уређено је
Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа у Медвеђи ( „Сл.гласник
Јужноморавског региона“ бр.27/1989).
II Расписује се Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈКП
„Обнова“ Медвеђа.
Подаци о радном месту за које се расписује оглас о јавном конкурсу:
Директор Јавног комуналног предузећа „Обнова“ Медвеђа, на мандатни
период од четири године, са местом рада у Медвеђи.
Директор Јавног предузећа: представља и заступа Јавно предузеће,
организује и руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа,
предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово
спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног
одбора и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом
јавног предузећа.
III Услови за именовање директора Јавног предузећа:
Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим
општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС“,
број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) испуњавају и следеће посебне услове:
1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним у трајању од
најмање четири године, односно 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 5 година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање у складу са
тачком 2.
4.
да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног предузећа,
5.
да познаје област коорпоративног 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 осуђиван 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 Уз пријаву на оглас кандидат обавезно подноси следећа документа:
1.Диплома о завршеној стручној спреми; 2.Доказ о радном искуству од најмање
5 година у струци; 3.Извод из матичне књиге рођених; 4.Уверење о
држављанству РС; 5.Уверење о здравственој способности (накнадна достава по
доношењу одлуке о пријему кандидата); 6.Уверење да кандидати нису
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кривично дело које их чини неподобним за обављање послова у
државном органу (уверење издаје Полицијска управа); 7. Уверење да против
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (уверење издаје
надлежни Суд), 8. Кратка биографија, 9. Оверена фотокопија личне карте, 10.
Изјава дата под пуном метаријалном и кривичном одговорношћу да није члан
политичке странкем, односно да му је одређено мировање у вршењу функције
на руководећим пословима и 11. Уверење о пословној способности.
Докази о испуњењу услова достављају се у оргиналу или овереној
фотокопији.
V Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Општина Медвеђа, улица Јабланичка 48, 16240 Медвеђа ,
Комисији за именовања директора Јавних предузећа општине
Медвеђа, са назнаком „За јавни конкурс“.
Неблаговремене, неразумљиве, и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена
посебна жалба.
Рок у коме се подносе пријаве је 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службном гласнику РС“.
VI
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за
именовање директора је Владица Ђокић, број телефона 016/891-138.

Напомена: Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања директора
Јавних предузећа оптшине Медвеђа, изборни поступак може да се спроведе у
више делова, уз организовање усменог разговора са кандидатима или на други
одговарајући начин, о чему ће Комисија благовремено обавестити кандидате.
Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику РС“,
„Службеном гласнику града Лесковца“, најмање једним дневним новинама које
се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници
општине Медвеђа.

06Број: 06-28/2018/12
19. јуна 2018. године
Медвеђа
ПРЕДСЕДНИК,
Милан Стевановић,
с.р.
Оглас објављен у „Службеном гласнику РС“,
број 56/2018 од 18.07.2018. године.
СЕКРЕТАР,
Драган Андрејевић, с.р.

