
Peuy6nuxa Cp6nja
rPAI IIAIIAK
Ipa4cro nehe
Bpoj: 06-126/2020-IlI
4. ceurelr6ap 2020. roAraue
I{AI{AK

CKyIIIITTpTHA IPAI-I qAqKA

Ha ocnony trnaHa 46. 3axona o noranuoj caMoynpaBu (,,Cl.macnux PC" 6p.12912A07,
$l2Ul4 - Ap. 3aKoH,101120|6 - Ap. 3aKoH u 4712018) v-l,ra*a 84. Craryra rpa4a r{aqxa (,,Cn.mlcr
rpaAa r{aqKa" 6p. 612A19),

lpagcxo nehe rpa4a {aura, Ha ceAH}rrlr{ o4pNanoj 4. cenrcira6pa2020. roAr,rue, yrep4ralo je

TEKCT
JABHOT KOHKyPCA 3A I4MEHOBABE AI,IPEKTOPA

JABHOT KOMyHAJIHOI IIPEAy3EhA 3A IPEJAILE ,,qArIAK" TIATIAK

na rrpe1nCIKe Cxl.rrmrmnr Aa oruracu

JABHII KOHKYPC
34 IIMEHOBABE AI,IPEKTOPA

JABHOT KOMyHAJIHOI IIPEAy3EhA 3A TPEJAIbE ,,IIArIAK" TIATIAK

y reKcry rojra je 4ocraBJbeH og6opuuqmMa sa ceAur4rly Crlmruruue.

I4snectulaq Ha oeAHI4III{ Crlmrurrane je He6ojura BexanNh, HaqeJrHr{K lpagcxe yrpaBe 3a
o[rrrre N :aje4uuuxe [ocJroBe.



Ha ocnony rr,JraHa 38. 3aroHa o jarnuvr npe4y:ehuua (,,Cr. rJracHlrK PC" 6p. L5/2016 u
8812019), turaHa 54. $as 1. r:aqxa 1 1) Crary"ra rpaAa gaqrca (,,Cr. macr rpaAa 9a.rKa" 6p. 612019), n
Oarryxe o cuponof emy jannor KoHKypca 3a uMeHoBzlrbe AapeKTopa JasHor Kol,qrHiurHor upe4yseha sa
rpejame,,r{a.rax" 9auar, 6poj _

Cx;mlrruna rpaaa r{auxa, orJrrurraBa

.JABHI,I KOHKYPC
3A r{MEHOBAEE TIPEKTOPA JABHOT KONTyI{AJIHOT IIPEAy3EhA

3A TPEJAEE ,,qAqAK" IIATIAK

1. Ilolaqu o jannom upegyrehy:

Janno xonayna;rHo rrpeAy3ehe sa rpejarre,,r{auano' r{a.{aK.

CeAurure JaeHor KoMyHrrrrHor npe4yseha je y r{auxy, yn. Cxaaapcxa6p.lT
IIIIE: 100890562
Ma:ruqnu 6poj: 07 57 6382
flpereNua AeJrarHocr JasHor Kor\,ryHuurHor upe4y:eha je: 35.30 npo[r3BoArba rorrJrorHe euepruje,
4ucrpu6yunja rolrJlorHe eneprnje, ylpaBJbarLe guctpu6y-tuBHr4M clrcreMoM 3a rorrJrorrry eHeprujy,
cna6AesalLe rorrJrorHoM eHeprujorr.r rapuSnrx Kylaqa pr oApxaBarbe rorrnoBoAHe Mpexe.

2. Ilolaqu o rocJroBr{Ma:

flocnosr AHpeKTopa cy: npeAcraBJbausac'rqanpe4yrehe; oprauusyje H pyroBoAr.r npoqecoM paAa;
BoAI4 nocJroBarbe JasHor upe4yseha; oAroBapa 3a 3aKoHr.mocr paAa JasHor npe.qyseha, sa
pearusaqr,rjy oAJIyKa r4 Ap)rux arara Crynrrrrr{He, rpaAa, lpaAonauelHr{Ka u lpagcxor reha;
npeAJIaKe AyroporIHI,I u cpeAlbopoqHr,r rrJraH rrocJroBHe crpareruje v pasaoja jannor npe4y:eha n
oAroBopaH je sa H,rxoBo cnpoeofeme, npeAJrDKe ro.qrzrnrbr{, oAHocHo rporoAprrrrrbu nporpaM
rIocJIoBarLa pI oAroBopaH je sa meroro cnponoferre; rpeAnffKe Suuaucujcre usaeruraje; npAJrar(e
AoHomerre uoce6nor nporpaMa rcopumhema cpeAcraBa ras 6yqera rpaAa (cy6neuqaje, rapaHqr,rje zrn
ropnurheme Apyrrx cpe4crasa); r43BprrraBa oAJr)ru(e Hag:opnor o46opa; 6rapa usapurHe AHpeKTope;
6upa upe4craBHLIKe JasHor npe4yseha y cKymrrruHLt ApyrurBa Kanr.rrzura uujrE je je4uura BJracHr{K

Jaruo upeAysehe, no rperxoAHo npu6ar-rrenoj carnacuocru CxyuunuHe rpaAa; rax.rsyryje yroBope o
paAy ca IBBpITTHrIM AI,IpeKToplIMa, y cKJraAy ca 3ar(oHoM rojuu ce ypefyjy paAHr4 oAHocH; AoHocr{ aKT

o cllcreMarusaguju; [peAJIiDI(e Ha4sopnonr o46opy AoHorrrebe aKTa o ucr,raru cruuynaquje
r43BprrrHHM Ar4peKropr.rMa; rrpeAJroxe Hagsopuona o46opy AoHorrrelbe oAJryKa H Ap)rrux aKara us
,{eJloKpyra AI-IpeKTopa; o4ryryje o noje4unaqH}rM rrpaBuMa, o6anesaN{a v oAroBopHocrr,rMa
3arlocJleHrtx y cxrla.Ay ca 3aKoHoM, KorexrunHuM yroBopou u CraryroM; AoHocH rrnan na6asKu ga

rexyhy roAllrry; AoHocr{ oAJryr(e y rlocryfiqunaa janurx na6asKr,r ua xoje ce npr{Merbyje sarou o
januuu na6asxaN{a I,I BpIuI4 Apyre nocnoBe o4pefeue 3aKoHoM, ocHuBaqKr,rM aKToM r,r craryroM JasHor
upegy:eha.

3. Yc.nonn 3a HMenoBarbe Ar{pemTopa jannor npeqy:eha:

1. Aaje nprqe [yHoJrerHo rr rocJroBHo cnoco6uo,
2. EalaMa crelleHo BLIcoKo o6pasonarre Ha ocHoBHr{u cry4rajarraa y rpajamy o4 najnrarre qerr,rpra

roArIHe, bAnocno Ha ocHoBHprM aKaAeMcKrur,r cry4ujarraa y o6uuy o4 najrrrarre 240 ECTIE
6o4ora, Macrep aKaAeMcKr4M cryAujava, Macrep crpyKoBHr,rM cryAujaua, cuequjarucrn.rrrau
aKaAeMoKr{M cryanjaua uru cneqzjarvcrrrrrKr4M crpyKoBHr,rM cryArajaua,

3, ra vua uajuame ner roAr,rHa paAHor r4cKycrBa Ha nocJroBr4Ma 3a xoje ce 3axreBa Br4coKo

o6pasorarre us rauxe 2.,
4. Aa I{Ma uajrvrarre 3 roAzne paAnor ucKycrBa Ha rrocJroBr{lra roju cy [oBe3aHr{ ca [ocJroBrrMa

"JasHor upe4y:eha



4. да има најмање 3 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 

 

      4. Место рада: Чачак  

 

5. Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и 

начин њихове провере:  

 

Стручна оспособљеност,  знања   и вештине које се оцењују у изборном поступку су: 

познавање делокруга рада Јавног предузећа, стручна оспособљеност за рад на месту директора 

и вештина комуникације, организационе способности и стручне способности у вези 

руковођења. 

Провера стручне оспособљености знања и вештина у изборном поступку врши се према 

мерилима за именовање директора Јавног предузећа која прописује Влада Републике Србије. 

 

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: је 30 дана од дана објављивања 

јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.  

 

Именовање директора  врши се на период од четири године.  

 

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

адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким 

описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности 

на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.  

 

8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:  

 

- доказ да је лице пунолетно и пословно способно (извод из матичне књиге рођених и 

потврда Основног суда), 

- доказ о стручној спреми ( диплома) 

- доказ о радном искуству (радна књижица и потврда о радном искуству на 

пословима за које се захтева високо образовање из тачке 3. подтачка 2. овог 

конкурса и потврда о најмање три године радног искуства на пословима који су 

повезани са пословима Јавног предузећа и потврда о радном искуству у 

организовању рада и вођењу послова)  

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

у вршењу функције у органу политичке странке (изјава оверена од стране градске 

или општинске управе или основног суда или акт надлежног органа политичке 

странке) 

- доказ да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци ( уверење или 

потврда издата од стране Министарства унутрашњих послова, надлежне полицијске 

управе) 



- доказ да му није изречена мера 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 

(уверење или потврда Вишег и Основног суда по месту пребивалишта подносиоца пријаве).  

 

Учесници конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање 

„Чачак“ Чачак, дужни су да уз пријаву на конкурс поднесу програм који намеравају да остваре 

у циљу развоја Јавног предузећа и повећања добити.  

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. 

 

9. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Скупштина града Чачка - 

Комисија за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак, ул. 

Жупана Страцимира бр. 2, са назнаком: За јавни конкурс за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак. 

 

10. Подаци о лицу за контакт: Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и 

заједничке послове града Чачка, телефон 032/30-90-01. 

 

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 

потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

 

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу 

града Чачка“ и дневним новинама „Ало“, које се дистрибуирају на целој територији Републике 

Србије, као и на интернет страници града Чачка: www.cacak.org.rs 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број___________________ 

________________________ 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


