
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ, на основу члана 25. и 29. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012, 116/2013- аутентично тумачење и 44/2014- др. 

закон)) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП „Спортско туристички 
ресурси Књажевац“ Књажевац, број 023 - 42/2015-01, од 15.06.2015. године, објављује  

Јавни конкурс 

за именовање директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац. 
1. Подаци о Јавном предузећу: 

ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац, 19350 Књажевац, ул. Милоша Обилића број 1, 
матични број 20886692 ПИБ 107869232 уписано у Агенцију за привредне регистре БД 161566/12 од 

27.12.2012. године.  
Претежна делатност: 9311 – делатност спортских објеката. 

Пословање и рад ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац уређује се Одлуком о 

промени оснивачког акта ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац ради усклађивања са 
законским прописима („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/2013 и 6/2013), Статутом ЈП „Спортско 

туристички ресурси Књажевац“ Књажевац, на који је сагласност дала Скупштина општине Књажевац 
14.06.2013. године („Сл. лист општине Књажевац“, број 12/2013) и Статутом о изменама и допунама 

Статута Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац на који је сагласност 

дала Скупштина општине Књажевац 20.09.2013. године („Сл. лист општине Књажевац“, број 20/2013). 
2. Радно место /функција за које се врши избор: 

- директор Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац. 
Услови за именовање директора: 

- да је учесник конкурса пунолетан и пословно способан; 
- да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена 

(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије, магистар наука) на научном пољу друштвено-хуманистичких или техничко-
технолошких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године на 

економском, правном, факултету физичке културе, односно другом факултету друштвеног 
смера или неком од техничких факултета; 

- да има најмање три године радног искуства; 

- да није осуђиван 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; 
- да уз пријаву на конкурс поднесе Програм развоја Јавног предузећа за мандатни период. 

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у приложене доказе 

уз пријаву и усменим разговором са кандидатима.  
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, уз организовање усменог разговора са 

кандидатима или на други одговарајући начин, о чему ће Комисија благовремено обавестити 
кандидате.  

3. Мандат директора и место рада: 
- мандат директора траје 4 године, а место рада је Књажевац улица Милоша Обилића број 1.  

  4. Рок за подношење пријава на Јавни конкурс и садржина пријаве:  

Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.  

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, с кратким описом послова на којима 

је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о 

стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.  
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 

Сузана Крстић – Николић, телефон 019/731-623 локал 127.  
5.  Адреса на коју се подносе пријаве на Јавни конкурс: 

Општина Књажевац, Милоша Облића број 1, 19350 Књажевац, са назнаком „за јавни конкурс – 
именовање директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.  

   6.  Докази који се прилажу уз пријаву на Јавни конкурс: 

Уз пријаву на јавни конкурс прилаже се: 
- уверење о држављанству, 



- извод из матичне књиге рођених, 
- диплома о стручној спреми, 

- исправе којима се доказује радно искуство – радна књижица, 
- лекарско уверење, 

- доказ да лице није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и 

службене дужности и да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности 
која је претежна делатност Јавног предузећа, 

- програм развоја Јавног предузећа.  
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у Општини или Суду, а уверење о 

држављанству и лекарско уверење не старије од 6 месеци.  
7.   Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази 

у оригиналу или оверене фотокопије, биће одбачене Закључком против кога није допуштена 

посебна жалба.  
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања коју је образовала Скупштина општине Књажевац.  

Овај Оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“, као и на 

званичној интернет страници општине Књажевац, www.knjazevac.rs 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
 

Број: 023 -  43/2015-01                                                                                ПРЕДСЕДНИК СО,  

15.06.2015. године                                                                                      Драган Манчић, с.р. 
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