
На основу члана 25, 34. и 38. Закона о јавним предузећима („Сл.гл.РС“, 

бр.15/2016), Решења Скупштине општине Пожега 01 број 112-18/16 од 

07.7.2016.године и Закључка Скупштине општине Пожега 01 број: 06-18/17 од 

26.5.2017.године, Комисија за именовање директора јавних предузећа, доноси 

 

О Д Л У К У 
 О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  

ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА 

 

Услови: 

Кандидат  за избор директора ЈП „Развојна агенција Пожега“ мора испуњавати 

улове из члана 25. Закона о јавним предузећима и члана 23. Статута Предузећа: 

- Да је пунолетан и пословно способан; 

- 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 студијима; 

- Да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање из тачке 2.овог члана; 

- Да има најмање три године радног исткуства 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 осуђиван 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 прихијатријско лечење на слободи; 

3. обавезно лечење наркомана; 

4. обавезно лечење алкохоличара; 

5. забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 



  

Директор ЈП „Развојна агенција Пожега“ бира се на период од 4 (четири  

године). 

 Место рада је у седишту Предузећа у Пожеги, Трг Слободе број 9. 

 Пријаве са доказима о испуњености услова подносе  се на адресу Комисије 

оснивача, Општина Пожега, Трг Слободе број 9, Пожега, са назнаком за конкурс за 

директора. 

 Пријаве се подносе у року од 30 дана од дана објављивања огласа у Службеном 

гласнику Републике Србије и сајту ЈП „Развојна агенција Пожега“ Пожега. 

 Уз пријаву кандидат подноси: 

- Оверену фотокопију дипломе о завршеној виској стручној спреми; 

- Радну биографију; 

- Прилоге којима доказује стручне, организационе и друге квалитете; 

- Потврду о радном искуству; 

- Уверење да није осуђиван, односно да не постоји забрана обављања 

послова директора ЈП „Развојна агенција Пожега“ Пожега; 

- Уверење о држављанству; 

- Извод из матичне књиге рођених. 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Душица Ђокић, 

контакт телефон: 064/26 23 755. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

01 број: 06-18/17 од 26.5.2017.године 

 

 

                                                                                                                   

                                                                            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ, 

              Илија Божић 


