
На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник  

РС“ број 119/12), члана 41. и 138. Статута општине Владичин Хан („Сл. гласник Пчињског 

округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник града Врања“, бр. 11/13) и члана 38. 

Статута Јавног предузећa Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине 

Владичин и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних 

предузећа, Скупштина општине Владичин Хан оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ  

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

 

Јавно предузеће Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин 

Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1  

Матични број:07282893 

ПИБ:100927528 

 

ПОДАЦИ О РАДНОМ МЕСТУ: 

 

Директор Јавног предузећa Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине 

Владичин. 

 

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА: 

 

- да је пунолетан и пословно способан, 

- да је држављанин РС, 

- да има високу школску спрему, 

- да има најмање пет година радног искуства. 

 

Мандат директора траје четири године. 

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењиваће се у изборном поступку, 

увидом у приложене доказе уз пријаву и усменим разговором са кандидатима који 

испуњавају услове утврђене конкурсом. 

 

МЕСТО РАДА:  

 

Владичин Хан, ул.Светосавска бр.1  

 

 



РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 

 

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана 

објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“. 

Пријава на Јавни 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 Јавни 

конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о 

посебним областима знања. 

Лице задужено за давање обавештења у вези са Јавним конкурсом је Станко 

Трајковић, контакт телефон 017/473-404 и 062/801-21-77. 

 

 

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПРИЈАВЕ ПОДНОСЕ: 

 

Пријаве са потребним доказима о испуњавању предвиђених услова из Јавног 

конкурса достављају се Комисији за именовање на адресу: Владичин Хан, ул.Светосавска 

бр.1 са назнаком: „Јавни конкурс – за избор  кандидата за именовање директора  Јавног 

предузећa Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин путем поште 

или преко писарнице Општинске управе Општине Владичин Хан. 

 

ПОДАЦИ О ДОКАЗИМА КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ: 

 

- извод из матичне књиге рођених, 

- уверење о држављанству, 

- доказ о школској спреми, 

- исправа којом се доказује радно искуство у струци, 

- извод из казнене евиденције и 

- уверење о општој здравственој способности. 

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног 

органа. 

 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 

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

 

Оглас о Јавном конкурсу оглашава се у „Службеном гласнику РС“, најмање једном 

дневном листу који се дистрибуира на територији целе Републике Србије и на званичној 

интернет презентацији Општине Владичин Хан www.vladicinhan.org.rs. 

 

Јавни конкурс је објављен у Службеном гласнику Републике Србије, бр. 91 од 

18.10.2013. године. 

http://www.vladicinhan.org.rs/

