На основу члана 38. Закона о јавним предузећима (''Службени
гласник РС'', број 15/2016) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени
лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016),
Скупштина Града Ниша, на седници од 09.06. 2017. године, донела
је
OДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНИХ И ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 1.
Покреће се поступак спровођења јавног конкурса за избор директора
јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Ниш, на
период од четири године, за следећа предузећа: Јавно предузеће Завод за
урбанизам Ниш, Јавно предузеће ''Градска стамбена агенција'' Ниш, Јавно
предузеће за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш, Јавно предузеће Дирекција
за изградњу Града Ниша, Јавно комунално предузеће за водовод и
канализацију ''Наиссус“ Ниш, Јавно комунално предузеће ''Градска
топлана'' – Ниш, Јавно комунално предузеће ''Медиана'' Ниш, Јавно
комунално предузеће ''Горица'' Ниш, Јавно комунално предузеће за пијачне
услуге ''Тржница'' – Ниш, Јавно комунално предузеће ''Паркинг–сервис'' –
Ниш, Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних,
стамбених и других услуга и накнада Ниш.
Члан 2.
Скупштина Града Ниша расписује и утврђује текст јавних конкурса
за избор директора јавних и јавних комуналних предузећа из члана 1. ове
одлуке.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора из става 1. овог члана,
саставни је део ове одлуке.
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора јавних и јавних
комуналних предузећа из члана 1. објавити у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', „Службеном листу Града Ниша“, дневном листу
„Српски телеграф“ и на званичној интернет страници Града Ниша,
www.ni.rs.

Члан 4.
Јавни конкурс за избор директора јавних и јавних комуналних
предузећа из члана 1. ове одлуке, спроводи Комисија за спровођење
конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је
оснивач Град Ниш (у даљем тексту: Комисија), коју образује Скупштина
Града Ниша.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
''Службеном листу Града Ниша''.
Број: 06-417/2017-5-02
У Нишу, 09.06.2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Мр Раде Рајковић

СКУПШТИНА ГРАДА НИША, на основу члана 36. и 37. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016) објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора
Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће Завод за
урбанизам Ниш.
Скраћено пословно име је: ЈП Завод за урбанизам Ниш.
Седиште јавног предузећа је у Нишу, улица 7.јули број 6.
Матични број 07261063
Шифра претежне делатности је 71.11–Архитектонска делатност.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш чији је оснивач
Град Ниш.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: Ниш
Право пријављивања има свако заинтересовано 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;техничко-технолошке науке (грађевинске и
архитектонске струке) и друштвено-хуманистичке науке
(економске и правне струке);
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.
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
-

-

-

-

-

извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о пословној способности издато од стране надлежног центра
за социјални рад (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе);
доказ о потребном радном искуству на пословима за које се захтева
високо образовање (оригинал или оверена фотокопија потврде или
других исправа којима се доказује најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо образовање из
наведених услова);
доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа (оригинал или оверена фотокопија потврде или
друге исправе којима се доказује да лице има најмање три године
радног искуства на пословима који су повезани са пословима
предузећа, са краћим описом послова које је обављало);
доказ о радном искуству у организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија потврде или друге исправе којима
се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова);
оверену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да
кандидат није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке
(оригинал или оверена фотокопија);
уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности,

не старија од шест месеци у односу на дан објављивања огласа о
јавном конкурсу у ''Службеном гласнику РС“ (оригинал или оверена
фотокопија).
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 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 предузећа, у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр.
65/16), и Одлуком о спровођењу jавног конкурса за избор директора
јавних и јавних комуналних предузећа.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“, Градској управи града Ниша - Секретаријату за
послове управе и грађанска стања, са назнаком Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач Град Ниш - НЕ ОТВАРАЈ, на адресу Ниш,
улица Николе Пашића број 24.
Лицa задуженa за давање обавештења о јавном конкурсу су Драгана
Стојановић, телефон 018/504-484 и Анђелка Радошевић, телефон 018/504667.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази о испуњености услова, Комисија ће одбацити.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу Града Ниша“, дневном листу „Српски телеграф“ и на
званичној интернет страници Града Ниша, www.ni.rs.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША, на основу члана 36. и 37. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016) објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора
Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће "Градска
стамбена агенција" Ниш.
Скраћено пословно име је: ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш.
Седиште јавног предузећа је у Нишу, улица Генерала Милојка
Лешјанина број 8.
Матични број 17263838
Шифра претежне делатности је 64.99 - Остале непоменуте
финансијске услуге, осим осигурања и пензионих фондова.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Ниш чији је
оснивач Град Ниш.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: Ниш
Право пријављивања има свако заинтересовано 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.
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
-

-

-

-

-

извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о пословној способности издато од стране надлежног центра
за социјални рад (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе);
доказ о потребном радном искуству на пословима за које се захтева
високо образовање (оригинал или оверена фотокопија потврде или
других исправа којима се доказује најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо образовање из
наведених услова);
доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа (оригинал или оверена фотокопија потврде или
друге исправе којима се доказује да лице има најмање три године
радног искуства на пословима који су повезани са пословима
предузећа, са краћим описом послова које је обављало);
доказ о радном искуству у организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија потврде или друге исправе којима
се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова);
оверену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да
кандидат није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке
(оригинал или оверена фотокопија);
уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности,

не старија од шест месеци у односу на дан објављивања огласа о
јавном конкурсу у ''Службеном гласнику РС“ (оригинал или оверена
фотокопија).
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 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 предузећа, у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр.
65/16), и Одлуком о спровођењу jавног конкурса за избор директора
јавних и јавних комуналних предузећа.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“, Градској управи града Ниша - Секретаријату за
послове управе и грађанска стања, са назнаком Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач Град Ниш - НЕ ОТВАРАЈ, на адресу Ниш,
улица Николе Пашића број 24.
Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су Драгана
Стојановић, телефон 018/504-484 и Анђелка Радошевић, телефон 018/504667.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази о испуњености услова, Комисија ће одбацити.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу Града Ниша“, дневном листу „Српски телеграф“ и на
званичној интернет страници Града Ниша, www.ni.rs.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША, на основу члана 36. и 37. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016) објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора Јавног предузећа за стамбене услуге
''Нишстан'' Ниш
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће за
стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш.
Скраћено пословно име је: ЈП ''Нишстан'' Ниш.
Седиште јавног предузећа је у Нишу, улица Бранка Крсмановића
број 1.
Матични број 07379625
Шифра претежне делатности је 43.91–Кровни радови.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног предузећa за стамбене услуге ''Нишстан'' Ниш
чији је оснивач Град Ниш.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: Ниш
Право пријављивања има свако заинтересовано 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.
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
-

-

-

-

-

извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о пословној способности издато од стране надлежног центра
за социјални рад (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе);
доказ о потребном радном искуству на пословима за које се захтева
високо образовање (оригинал или оверена фотокопија потврде или
других исправа којима се доказује најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо образовање из
наведених услова);
доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа (оригинал или оверена фотокопија потврде или
друге исправе којима се доказује да лице има најмање три године
радног искуства на пословима који су повезани са пословима
предузећа, са краћим описом послова које је обављало);
доказ о радном искуству у организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија потврде или друге исправе којима
се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова);
оверену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да
кандидат није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке
(оригинал или оверена фотокопија);
уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности,

не старија од шест месеци у односу на дан објављивања огласа о
јавном конкурсу у ''Службеном гласнику РС“ (оригинал или оверена
фотокопија).
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 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 предузећа, у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр.
65/16), и Одлуком о спровођењу jавног конкурса за избор директора
јавних и јавних комуналних предузећа.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“, Градској управи града Ниша - Секретаријату за
послове управе и грађанска стања, са назнаком Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач Град Ниш- НЕ ОТВАРАЈ, на адресу Ниш,
улица Николе Пашића број 24.
Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су Драгана
Стојановић, телефон 018/504-484 и Марина Јовановић, телефон 018/504697.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази о испуњености услова, Комисија ће одбацити.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу Града Ниша“, дневном листу „Српски телеграф“ и на
званичној интернет страници Града Ниша, www.ni.rs.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША, на основу члана 36. и 37. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016) објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора
Јавног предузећa Дирекција за изградњу града Ниша
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће
Дирекција за изградњу града Ниша.
Скраћено пословно име је: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша.
Седиште јавног предузећа је у Нишу, улица 7. јули број 6.
Матични број 06118496
Шифра претежне делатности је 42.99 – Изградња осталих
непоменутих грађевина.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша чији
је оснивач Град Ниш.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: Ниш
Право пријављивања има свако заинтересовано 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.
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
-

-

-

-

-

извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о пословној способности издато од стране надлежног центра
за социјални рад (оригинал или оверена фотокопија) ;
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе);
доказ о потребном радном искуству на пословима за које се захтева
високо образовање (оригинал или оверена фотокопија потврде или
других исправа којима се доказује најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо образовање из
наведених услова);
доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа (оригинал или оверена фотокопија потврде или
друге исправе којима се доказује да лице има најмање три године
радног искуства на пословима који су повезани са пословима
предузећа, са краћим описом послова које је обављало);
доказ о радном искуству у организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија потврде или друге исправе којима
се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова);
оверену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да
кандидат није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке
(оригинал или оверена фотокопија);
уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности,
не старија од шест месеци у односу на дан објављивања огласа о
јавном конкурсу у ''Службеном гласнику РС“ (оригинал или оверена
фотокопија).

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 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 предузећа, у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр.
65/16), и Одлуком о спровођењу jавног конкурса за избор директора
јавних и јавних комуналних предузећа.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“, Градској управи града Ниша - Секретаријату за
послове управе и грађанска стања, са назнаком Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач Град Ниш - НЕ ОТВАРАЈ, на адресу Ниш,
улица Николе Пашића број 24.
Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су Драгана
Стојановић, телефон 018/504-484 и Јелена Динчић, телефон 018/504-540.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази о испуњености услова, Комисија ће одбацити.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу Града Ниша“, дневном листу „Српски телеграф“ и на
званичној интернет страници Града Ниша, www.ni.rs.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША, на основу члана 36. и 37. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016) објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора
Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију
''Наиссус'' Ниш
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално
предузеће за водовод и канализацију ''Наиссус'' Ниш.
Скраћено пословно име је: ЈКП ''Наиссус'' Ниш.
Седиште јавног комуналног предузећа је у Нишу, улица Кнегиње
Љубице број 1/1.
Матични број 07211856
Шифра претежне делатности је 36.00 – Скупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију
''Наиссус'' Ниш чији је оснивач Град Ниш.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: Ниш
Право пријављивања има свако заинтересовано 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.
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
-

-

-

-

-

извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о пословној способности издато од стране надлежног центра
за социјални рад (оригинал или оверена фотокопија) ;
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе);
доказ о потребном радном искуству на пословима за које се захтева
високо образовање (оригинал или оверена фотокопија потврде или
других исправа којима се доказује најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо образовање из
наведених услова);
доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа (оригинал или оверена фотокопија потврде или
друге исправе којима се доказује да лице има најмање три године
радног искуства на пословима који су повезани са пословима
предузећа, са краћим описом послова које је обављало);
доказ о радном искуству у организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија потврде или друге исправе којима
се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова);
оверену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да
кандидат није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке
(оригинал или оверена фотокопија);
уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;

д) забрана вршења позива, делатности и дужности,
не старија од шест месеци у односу на дан објављивања огласа о
јавном конкурсу у ''Службеном гласнику РС“ (оригинал или оверена
фотокопија).
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 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 предузећа, у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр.
65/16), и Одлуком о спровођењу jавног конкурса за избор директора
јавних и јавних комуналних предузећа.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“, Градској управи града Ниша - Секретаријату за
послове управе и грађанска стања, са назнаком Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач Град Ниш - НЕ ОТВАРАЈ, на адресу Ниш,
улица Николе Пашића број 24.
Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су Драгана
Стојановић, телефон 018/504-484 и Јелена Динчић, телефон 018/504-540.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази о испуњености услова, Комисија ће одбацити.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу Града Ниша“, дневном листу „Српски телеграф“ и на
званичној интернет страници Града Ниша, www.ni.rs.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША, на основу члана 36. и 37. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016) објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора
Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' - Ниш
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално
предузеће ''Градска топлана'' – Ниш.
Скраћено пословно име је: ЈКП ''Градска топлана'' Ниш.
Седиште јавног комуналног предузећа је у Нишу, улица Благоја
Паровића број 3.
Матични број 07216009
Шифра претежне делатности је 35.30 – Снабдевање паром и
климатизација.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана'' - Ниш
чији је оснивач Град Ниш.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: Ниш
Право пријављивања има свако заинтересовано 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.
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
-

-

-

-

-

извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о пословној способности издато од стране надлежног центра
за социјални рад (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе);
доказ о потребном радном искуству на пословима за које се захтева
високо образовање (оригинал или оверена фотокопија потврде или
других исправа којима се доказује најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо образовање из
наведених услова);
доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа (оригинал или оверена фотокопија потврде или
друге исправе којима се доказује да лице има најмање три године
радног искуства на пословима који су повезани са пословима
предузећа, са краћим описом послова које је обављало);
доказ о радном искуству у организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија потврде или друге исправе којима
се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова);
оверену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да
кандидат није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке
(оригинал или оверена фотокопија);
уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности,

не старија од шест месеци у односу на дан објављивања огласа о
јавном конкурсу у ''Службеном гласнику РС“ (оригинал или оверена
фотокопија).
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 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 предузећа, у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр.
65/16), и Одлуком о спровођењу jавног конкурса за избор директора
јавних и јавних комуналних предузећа.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“, Градској управи града Ниша - Секретаријату за
послове управе и грађанска стања, са назнаком Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач Град Ниш - НЕ ОТВАРАЈ, на адресу Ниш,
улица Николе Пашића број 24.
Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су Драгана
Стојановић, телефон 018/504-484 и Јелена Динчић, телефон 018/504-540.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази о испуњености услова, Комисија ће одбацити.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу Града Ниша“, дневном листу „Српски телеграф“ и на
званичној интернет страници Града Ниша, www.ni.rs.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША, на основу члана 36. и 37. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016) објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора
Јавног комуналног предузећа ''Медиана'' Ниш
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално
предузеће ''Медиана'' Ниш.
Скраћено пословно име је: ЈКП ''Медиана'' Ниш.
Седиште јавног комуналног предузећа је у Нишу, улица Мраморска
број 10.
Матични број 07319649
Шифра претежне делатности је 38.11 – Скупљање отпада који није
опасан.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног комуналног предузећа ''Медиана'' Ниш чији је
оснивач Град Ниш.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: Ниш
Право пријављивања има свако заинтересовано 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.
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
-

-

-

-

-

извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о пословној способности издато од стране надлежног центра
за социјални рад (оригинал или оверена фотокопија) ;
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе);
доказ о потребном радном искуству на пословима за које се захтева
високо образовање (оригинал или оверена фотокопија потврде или
других исправа којима се доказује најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо образовање из
наведених услова);
доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа (оригинал или оверена фотокопија потврде или
друге исправе којима се доказује да лице има најмање три године
радног искуства на пословима који су повезани са пословима
предузећа, са краћим описом послова које је обављало);
доказ о радном искуству у организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија потврде или друге исправе којима
се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова);
оверену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да
кандидат није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке
(оригинал или оверена фотокопија);
уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности,

не старија од шест месеци у односу на дан објављивања огласа о
јавном конкурсу у ''Службеном гласнику РС“ (оригинал или оверена
фотокопија).
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 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 предузећа, у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр.
65/16), и Одлуком о спровођењу jавног конкурса за избор директора
јавних и јавних комуналних предузећа.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“, Градској управи града Ниша - Секретаријату за
послове управе и грађанска стања, са назнаком Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач Град Ниш - НЕ ОТВАРАЈ, на адресу Ниш,
улица Николе Пашића број 24.
Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су Драгана
Стојановић, телефон 018/504-484 и Јелена Динчић, телефон 018/504-540.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази о испуњености услова, Комисија ће одбацити.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу Града Ниша“, дневном листу „Српски телеграф“ и на
званичној интернет страници Града Ниша, www.ni.rs.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША, на основу члана 36. и 37. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016) објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
за именовање директора
Јавног комуналног предузећа ''Горица'' Ниш
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално
предузеће ''Горица'' Ниш.
Скраћено пословно име је: ЈКП "Горица" Ниш.
Седиште јавног комуналног предузећа је у Нишу, улица
Шумадијска број 4.
Матични број 20550635
Шифра претежне делатности је 96.03– Погребне и сродне
делатности.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног комуналног предузећа ''Горица'' Ниш чији је
оснивач Град Ниш.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: Ниш
Право пријављивања има свако заинтересовано 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.
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
-

-

-

-

-

извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о пословној способности издато од стране надлежног центра
за социјални рад (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе);
доказ о потребном радном искуству на пословима за које се захтева
високо образовање (оригинал или оверена фотокопија потврде или
других исправа којима се доказује најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо образовање из
наведених услова);
доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа (оригинал или оверена фотокопија потврде или
друге исправе којима се доказује да лице има најмање три године
радног искуства на пословима који су повезани са пословима
предузећа, са краћим описом послова које је обављало);
доказ о радном искуству у организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија потврде или друге исправе којима
се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова);
оверену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да
кандидат није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке
(оригинал или оверена фотокопија);
уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности,

не старија од шест месеци у односу на дан објављивања огласа о
јавном конкурсу у ''Службеном гласнику РС“ (оригинал или оверена
фотокопија).
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 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 предузећа, у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр.
65/16), и Одлуком о спровођењу jавног конкурса за избор директора
јавних и јавних комуналних предузећа.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“, Градској управи града Ниша - Секретаријату за
послове управе и грађанска стања, са назнаком Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач Град Ниш - НЕ ОТВАРАЈ, на адресу Ниш,
улица Николе Пашића број 24.
Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су Драгана
Стојановић, телефон 018/504-484 и Јелена Динчић, телефон 018/504-540.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази о испуњености услова, Комисија ће одбацити.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу Града Ниша“, дневном листу „Српски телеграф“ и на
званичној интернет страници Града Ниша, www.ni.rs.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША, на основу члана 36. и 37. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016) објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора
Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге
''Тржница'' - Ниш
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално
предузеће за пијачне услуге ''Тржница'' – Ниш.
Скраћено пословно име је: ЈКП ''Тржница'' Ниш.
Седиште јавног комуналног предузећа је у Нишу, улица Ђуке Динић
број 4.
Матични број 07174306.
Шифра претежне делатности је 47.89 – Трговина на мало осталом
робом на тезгама и пијацама.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге
''Тржница''–Ниш чији је оснивач Град Ниш.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: Ниш
Право пријављивања има свако заинтересовано 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.
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
-

-

-

-

-

извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о пословној способности издато од стране надлежног центра
за социјални рад (оригинал или оверена фотокопија) ;
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе);
доказ о потребном радном искуству на пословима за које се захтева
високо образовање (оригинал или оверена фотокопија потврде или
других исправа којима се доказује најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо образовање из
наведених услова);
доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа (оригинал или оверена фотокопија потврде или
друге исправе којима се доказује да лице има најмање три године
радног искуства на пословима који су повезани са пословима
предузећа, са краћим описом послова које је обављало);
доказ о радном искуству у организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија потврде или друге исправе којима
се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова);
оверену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да
кандидат није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке
(оригинал или оверена фотокопија);
уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности,

не старија од шест месеци у односу на дан објављивања огласа о
јавном конкурсу у ''Службеном гласнику РС“ (оригинал или оверена
фотокопија).
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 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 предузећа, у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр.
65/16), и Одлуком о спровођењу jавног конкурса за избор директора
јавних и јавних комуналних предузећа.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“, Градској управи града Ниша - Секретаријату за
послове управе и грађанска стања, са назнаком Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач Град Ниш - НЕ ОТВАРАЈ, на адресу Ниш,
улица Николе Пашића број 24.
Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су Драгана
Стојановић, телефон 018/504-484 и Јелена Динчић, телефон 018/504-540.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази о испуњености услова, Комисија ће одбацити.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу Града Ниша“, дневном листу „Српски телеграф“ и на
званичној интернет страници Града Ниша, www.ni.rs.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША, на основу члана 36. и 37. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016) објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора
Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“ - Ниш
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално
предузеће "Паркинг- сервис" – Ниш.
Скраћено пословно име је: ЈКП "Паркинг–сервис" – Ниш.
Седиште јавног предузећа је у Нишу, улица Светозара Марковића
број 27.
Матични број 20192542
Шифра претежне делатности је 52.21 – Услужне делатности у
копненом саобраћају.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног комуналног предузећа "Паркинг–сервис" – Ниш
чији је оснивач Град Ниш.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: Ниш
Право пријављивања има свако заинтересовано 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.
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
-

-

-

-

-

извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о пословној способности издато од стране надлежног центра
за социјални рад (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе);
доказ о потребном радном искуству на пословима за које се захтева
високо образовање (оригинал или оверена фотокопија потврде или
других исправа којима се доказује најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо образовање из
наведених услова);
доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа (оригинал или оверена фотокопија потврде или
друге исправе којима се доказује да лице има најмање три године
радног искуства на пословима који су повезани са пословима
предузећа, са краћим описом послова које је обављало);
доказ о радном искуству у организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија потврде или друге исправе којима
се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова);
оверену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да
кандидат није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке
(оригинал или оверена фотокопија);
уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности,

не старија од шест месеци у односу на дан објављивања огласа о
јавном конкурсу у ''Службеном гласнику РС“ (оригинал или оверена
фотокопија).
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 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 предузећа, у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр.
65/16), и Одлуком о спровођењу jавног конкурса за избор директора јавних
и јавних комуналних предузећа.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“, Градској управи града Ниша - Секретаријату за
послове управе и грађанска стања, са назнаком Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач Град Ниш - НЕ ОТВАРАЈ, на адресу Ниш,
улица Николе Пашића број 24.
Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су Драгана
Стојановић, телефон 018/504-484 и Јелена Динчић, телефон 018/504-540.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази о испуњености услова, Комисија ће одбацити.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу Града Ниша“, дневном листу „Српски телеграф“ и на
званичној интернет страници Града Ниша, www.ni.rs.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША, на основу члана 36. и 37. Закона о
јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016) објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора
Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату
комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално
предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга
и накнада Ниш.
Скраћено пословно име је: ЈКП ''Обједињена наплата'' Ниш.
Седиште јавног комуналног предузећа је у Нишу, улица Наде Томић
број 7.
Матични број 20116803
Шифра претежне делатности је 63.11 – Обрада података, хостинг и
сл.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног комуналног предузећа за обједињену наплату
комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш чији је оснивач
Град Ниш.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: Ниш
Право пријављивања има свако заинтересовано 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.
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
-

-

-

-

-

извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о пословној способности издато од стране надлежног центра
за социјални рад (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе);
доказ о потребном радном искуству на пословима за које се захтева
високо образовање (оригинал или оверена фотокопија потврде или
других исправа којима се доказује најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо образовање из
наведених услова);
доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа (оригинал или оверена фотокопија потврде или
друге исправе којима се доказује да лице има најмање три године
радног искуства на пословима који су повезани са пословима
предузећа, са краћим описом послова које је обављало);
доказ о радном искуству у организовању рада и вођењу послова
(оригинал или оверена фотокопија потврде или друге исправе којима
се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова);
оверену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да
кандидат није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке
(оригинал или оверена фотокопија);
уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора
од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;

в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности,
не старија од шест месеци у односу на дан објављивања огласа о
јавном конкурсу у ''Службеном гласнику РС“ (оригинал или оверена
фотокопија).
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 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 предузећа, у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр.
65/16), и Одлуком о спровођењу jавног конкурса за избор директора
јавних и јавних комуналних предузећа.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30
дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“, Градској управи града Ниша - Секретаријату за
послове управе и грађанска стања, са назнаком Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних
предузећа чији је оснивач Град Ниш - НЕ ОТВАРАЈ, на адресу Ниш,
улица Николе Пашића број 24.
Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су Драгана
Стојановић, телефон 018/504-484 и Јелена Динчић, телефон 018/504-540.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази о испуњености услова, Комисија ће одбацити.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу Града Ниша“, дневном листу „Српски телеграф“ и на
званичној интернет страници Града Ниша, www.ni.rs.

