
Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 29 Закона о јавним предузећима (''Сл. 
гласник РС''  бр.  119/12),  члана 39 Одлуке  о промени оснивачког акта – Одлуке  о оснивању 
Јавног  комуналног  предузећа  „Топловод“  Обреновац  („Сл.  лист  града  Београда“  бр.  12/13), 
члана 35 Статута Јавног комуналног предузећа «Топловод» Обреновац  УО бр. XVII-1/2013 од 
09.05.2013.године, члана 24 Статута градске општине Обреновац (''Сл. лист града Београда'' бр. 
44/08,  4/10  и  15/10),  Одлуке  о  расписивању  и  спровођењу  Јавног  конкурса  за  именовање 
директора  Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац VII-01 бр. 020-107 од 21.  јуна 
2013. године, објављује

ОГЛАС 

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ

ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД“ ОБРЕНОВАЦ НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

(који је објављен у Службеном гласнику РС бр. 56/13 од 28.06.2013. године)

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:

Предузеће  послује  под   пословним  именом:  Јавно  комунално  предузеће  „Топловод“ 
Обреновац.

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Топловод“  Обреновац.

Седиште  предузећа је у Обреновцу, Цара Лазара  број 3/1.

Матични број ЈКП „Топловод“ Обреновац је 20233940, а ПИБ је 104764767.

Претежна  делатност  предузећа  је  35.30  Снабдевање  паром  и  климатизација,  која 
обухвата дистрибуцију паре и топле воде за грејање.

ЈАВНИ КОНКУРС СЕ СПРОВОДИ ЗА РАДНО МЕСТО:

Директор Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац.

УСЛОВИ  ЗА  ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 
„ТОПЛОВОД“ ОБРЕНОВАЦ:

Право  пријављивања  на  јавни  конкурс  имају  сви  заинтересовани  кандидати  који 
испуњавају опште услове по одредбама Закона о раду (''Сл. гласник РС'' бр. 24/05, 67/05 и 64/09) 
и посебне услове и то:

1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске  студије,  или специјалистичке  академске  студије  или специјалистичке 
струковне  студије)  или  стечено  одговарајуће  високо  образовање  на  студијама 
првог степена (основне академске или основне струковне студије), односно високо 
образовање стечено на основним студијама у трајању од четири или три године; 
3. да има најмање три године радног искуства;
4. да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја 
и службене дужности;
5. да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности 
која је претежна делатност Предузећа;



Директор се именује на период од четири године. 

МЕСТО РАДА

Обреновац, ул. Цара Лазара  број 3/1

СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ

У изборном поступку, Комисија за именовање усменом провером, односно разговором 
са кандидатима утврдиће поседовање стручних, организационих и других способности, знања и 
вештина за успешно организовање пословања предузећа и обављање функције директора, које 
ће  се  оцењивати  у  складу  са  Упутством  Већа  градске  општине,  VII-02  бр.  020-3/  102 од 
03.06.2013. године (''Сл. лист града Београда'' бр. 29/13).

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

Пријаву са личном и радном биографијом и доказима о испуњености услова кандидати 
подносе у оригиналу или оверену фотокопију и то:

− Извод из матичне књиге рођених,

− Уверење о држављанству РС,

− Доказ да има општу здравствену способност,

− Доказ о стручној спреми,

− Доказ о радном искуству,

− Доказ да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и 
службене дужности,

− Доказ да није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна 
делатност предузећа,

− Докази о стручној оспособљености, знањима и вештинама (уколико их кандидат 
поседује).

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 
Комисија неће разматрати, односно исте ће одбацити.

РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ И АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ:

Пријава на оглас са доказима о испуњености услова, подноси се у року од 30 дана од  
дана објављивања конкурса у ''Сл. гласнику РС'', Комисији за именовање директора јавних и 
јавнокомуналних предузећа чији је  оснивач градска  општина Обреновац,  на адресу Управа 
градске општине Обреновац, Служба за скупштинске послове и прописе, Обреновац, ул. Вука 
Караџића број 74, или преко писарнице Управе градске општине Обреновац, са назнаком „јавни 
конкурс за именовање директора“.

ПОДАЦИ  О  ЛИЦУ  ЗАДУЖЕНОМ  ЗА  ДАВАЊЕ  ОБАВЕШТЕЊА  О  ЈАВНОМ 
КОНКУРСУ:



Лице  задужено  за  давање  обавештења  о  јавном  конкурсу  је  Снежана  Станојевић 
Марковић, контакт тел. 064/8322-176.

Овај Оглас објавиће се у ''Службеном гласнику РС'', у дневном листу ''Данас'', примерак 
који се дистрибуира на целој територији  Републике Србије, у року од 8 дана од дана доношења 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора.


