На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број:
119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:
129/07) и члана 39. став 1. тачка 9. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине
Лајковац'', број: 11/08), Скупштине општине Лајковац, на седници одржаној дана 14.06.2013.
године, објављује
ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ''
1. Подаци о јавном предузећу:
Пословно име предузећа: ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац''.
Седиште предузећа: улица Омладински трг број 1 у Лајковцу.
Претежна делатност: 41
Изградња зграда.
Оснивач предузећа: Општина Лајковац
2.Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу оптшине Лајковац''.
3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих
услова прописаних одредбама Закона о раду (''Службени гласник РС'', број: 24/05, 61/05, 54/09 и
32/13), испуњавају и следеће посебне услове:
-да има високу школску спрему, VII-1а степен стручне спреме (дипломирани
економиста; дипломирани правник; дипломирани инжењер техничке струке);
-да има најмање 5 (пет) година радног искуства од тога 1 (једна) на руководећем месту.
4.Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
-извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена фотокопија);
-уверење о држављанству Републике Србије (оргинал или оверена фотокопија);
-доказ да има општу здравствену способност;
-доказ о стручној спреми;
-доказ о радном искуству;
-доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора.
5.У изборном поступку, усменим разговором пред Комисијом, проверава се
поседовање знања из области које су надлежност и одговорност директора јавног предузећа
сходно важећим законским прописима, као и стручних организационих и других способности
неопходних за успешно организовање и обављање функције директора.
6.Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије'' Комисији за именовања
општине Лајковац, на адресу Општинска управа општине Лајковац, улица Омладински трг број
1 или преко писарнице Општинске управе општине Лајковац.

7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора
је Драгица Милошевић, телефон 014/34 33 109.
8.Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија за именовања општине Лајковац одбациће ће закључком.
9.Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈП ''Дирекција за уређење и
изградњу општине Лајковац'' објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на
интернет страници општине Лајковац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број:06-50/13-II од 14.06.2013. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јелена Живојиновић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Мирковић

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број:
119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:
129/07) и члана 39. став 1. тачка 9. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине
Лајковац'', број: 11/08), Скупштине општине Лајковац, на седници одржаној дана 14.06.2013.
године, објављује
ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ, ИЗДАВАШТВО И МАРКЕТИНГ
РТВ ''ПРУГА''
1. Подаци о јавном предузећу:
Пословно име предузећа: Јавно предузеће за информисање, издаваштво и маркетинг РТВ
''Пруга''.
Седиште предузећа: улица Војводе Мишића број 2 у Лајковцу.
Претежна делатност: 6020 Радио и телевизија.
Оснивач предузећа: Општина Лајковац
2.Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног предузећа за информисање, издаваштво и маркетинг РТВ ''Пруга''.
3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих
услова прописаних одредбама Закона о раду (''Службени гласник РС'', број: 24/05, 61/05, 54/09 и
32/13), испуњавају и следеће посебне услове:
-да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године;
-да има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима за које је
основано предузеће или најмање три године на руководећим положајима;
-да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
-да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност јавног предузећа.
4.Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
-извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена фотокопија);
-уверење о држављанству Републике Србије (оргинал или оверена фотокопија);
-доказ да има општу здравствену способност;
-доказ о стручној спреми;
-доказ о радном искуству;
-доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора.
5.У изборном поступку, усменим разговором пред Комисијом, проверава се
поседовање знања из области које су надлежност и одговорност директора јавног предузећа
сходно важећим законским прописима, као и стручних организационих и других способности
неопходних за успешно организовање и обављање функције директора.

6.Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије'' Комисији за именовања
општине Лајковац, на адресу Општинска управа општине Лајковац, улица Омладински трг број
1 или преко писарнице Општинске управе општине Лајковац.
7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора
је Драгица Милошевић, телефон 014/34 33 109.
8.Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија за именовања општине Лајковац одбациће ће закључком.
9.Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за информисање,
издаваштво и маркетинг РТВ ''Пруга'' објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'',
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије
и на интернет страници општине Лајковац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број:06-50/13-II од 14.06.2013. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јелена Живојиновић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Мирковић

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број:
119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:
129/07) и члана 39. став 1. тачка 9. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине
Лајковац'', број: 11/08), Скупштине општине Лајковац, на седници одржаној дана 14.06.2013.
године, објављује
ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРАДСКА ЧИСТОЋА'' ЛАЈКОВАЦ
1. Подаци о јавном предузећу:
Пословно име предузећа: Јавно предузећеза обављање комуналне делатности''Градска чистоћа''
Лајковац.
Седиште предузећа: улица Војводе Мишића број 116 у Лајковцу.
Претежна делатност: 38.11 САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН
Оснивач предузећа: Општина Лајковац
2.Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног предузећа
''Градска чистоћа'' Лајковац.
3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих
услова прописаних одредбама Закона о раду (''Службени гласник РС'', број: 24/05, 61/05, 54/09 и
32/13), испуњавају и следеће посебне услове:
-да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године (техничког, правног, економског и пољопривредног смера);
-да има најмање пет година радног искуства и најмање једну годину на руководећим
положајима;
-да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
-да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност јавног предузећа.
4.Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
-извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена фотокопија);
-уверење о држављанству Републике Србије (оргинал или оверена фотокопија);
-доказ да има општу здравствену способност;
-доказ о стручној спреми;
-доказ о радном искуству;
-доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора.
5.У изборном поступку, усменим разговором пред Комисијом, проверава се
поседовање знања из области које су надлежност и одговорност директора јавног предузећа
сходно важећим законским прописима, као и стручних организационих и других способности
неопходних за успешно организовање и обављање функције директора.

6.Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије'' Комисији за именовања
општине Лајковац, на адресу Општинска управа општине Лајковац, улица Омладински трг број
1 или преко писарнице Општинске управе општине Лајковац.
7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора
је Драгица Милошевић, телефон 014/34 33 109.
8.Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија за именовања општине Лајковац одбациће ће закључком.
9.Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за ''Градска
чистоћа'' Лајковац објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет
страници општине Лајковац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број:06-50/13-II од 14.06.2013. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јелена Живојиновић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Мирковић

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број:
119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број:
129/07) и члана 39. став 1. тачка 9. Статута општине Лајковац (''Службени гласник општине
Лајковац'', број: 11/08), Скупштине општине Лајковац, на седници одржаној дана 14.06.2013.
године, објављује
ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
''ЛАЈКОВАЦ УСЛУГЕ''
1. Подаци о јавном предузећу:
Пословно име предузећа: Јавно предузећеза обављање комуналних делатности''Лајковац
услуге''.
Седиште предузећа: улица Омладински трг број 1 у Лајковцу.
Претежна делатност:8130 Услуге уређења и одржавања околине
Оснивач предузећа: Општина Лајковац
2.Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног предузећа за обављање комуналних делатности''Лајковац услуге''.
3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих
услова прописаних одредбама Закона о раду (''Службени гласник РС'', број: 24/05, 61/05, 54/09 и
32/13), испуњавају и следеће посебне услове:
-да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од мнајмање
четири године;
-да има најмање пет година радног искуства и најмање три године на руководећим
положајима;
-да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
-да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност јавног предузећа.
4.Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
-извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена фотокопија);
-уверење о држављанству Републике Србије (оргинал или оверена фотокопија);
-доказ да има општу здравствену способност;
-доказ о стручној спреми;
-доказ о радном искуству;
-доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора.
5.У изборном поступку, усменим разговором пред Комисијом, проверава се
поседовање знања из области које су надлежност и одговорност директора јавног предузећа

сходно важећим законским прописима, као и стручних организационих и других способности
неопходних за успешно организовање и обављање функције директора.
6.Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије'' Комисији за именовања
општине Лајковац, на адресу Општинска управа општине Лајковац, улица Омладински трг број
1 или преко писарнице Општинске управе општине Лајковац.
7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора
је Драгица Милошевић, телефон 014/34 33 109.
8.Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
Комисија за именовања општине Лајковац одбациће ће закључком.
9.Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за обављање
комуналних делатности''Лајковац услуге'' објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'',
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије
и на интернет страници општине Лајковац.
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