
                 Управни одбор Општинске стамбене агенције Врњачка Бања објављује  

                                                     ЈАВНИ  КОНКУРС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

.      за именовање заменика директора Општинске стамбене агенције Врњачка Бања  

      Подаци о агенцији:  Агенција  послује  под  пословним  именом  Општинска  стамбена 

агенција Врњачка Бања, Врњачка  Бања,  улица Војвођанска  број 3-5.   Скраћени  назив  

пословног  имена  гласи  ОСА Врњачка  Бања.   Претежна  шифра  делатности  агенције  је  6820 

– изнајмљивање властитих или изнајмљених  некретнина  и  управљање  њима.  Седиште  

агенције  је  у  Врњачкој  Бањи,  улица Војвођанска број 3-5. ПИБ : 107947891. Матични број: 
17831127. Радно место: Јавни  конкурс  се  спроводи  за  радно  место   заменика директора 

Општинске  стамбене  агенције  општине Врњачка Бања, чији је оснивач општина Врњачка Бања. 

Право пријављивања имају сви заинтересовани  кандидати   који   осим  општих  услова  

прописаних  одредбама  Закона о  раду (,,Службени  гласник РС ”,  број  24/2005,  61/2005,  

54/2009,  32/2013. и  75/2014.), испуњавају  и посебне услове.  Кандидат за заменика директора 

Општинске  стамбене  агенције   мора да испуњава услове из члана 22.Закона о јавним 

агенцијама („Службенигласник РС“, бр. 18/05.и 81/05. -исправка). Кандидат за заменика 

директора мора да испуњава  и следеће посебне услове:  - да је држављанин Републике Србије;                                                                                                        

-  да је правно и пословно способан;  да има високо образовање стечено на студијама другог 

степена ( дипломске  академске  студије - мастер, специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије ), односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године;  - да  има   најмање  десет   година  радног  искуства  у  струци  или  на  

руководећим пословима  у   једној или   више    области   из   делокруга   за  које   је  основана   

Општинска   стамбена   агенција   и  најмање    десет   година   на   функцијама   директора, 

заменика директора и руководиоца службе и сектора у  јавним  предузећима, установама  и  

агенцијама  чији  је оснивач  јединица  локалне  самоуправе,  односно  том  руководећем  

положају; - да није члан органа политичке  странке, односно  да  му је одређено мировање  у 

вршењу функције у органу политичке странке; - да није  осуђиван за  кривично  дело  против   

привреде,  правног  саобраћаја  и службене дужности; - да му није изречена  мера  безбедности  

забране  обављања  делатности  која  је претежна делатност  Општинске стамбене агенције.                                                                                                                                                  

.          Поред наведених услова, кандидат за заменика директора  агенције  у складу са   Статутом   

Општинске  стамбене  агенције,  треба   да  испуњава  и услове  у  погледу  врсте   стручне    

спреме   и  то  да   је  завршио  економски, правни, архитектонски   или  грађевински  факултет.   

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати за заменика директора Општинске стамбене агенције,  

дужни  су  да поднесу: биографију која мора да садржи елементе који доказују релевантну 

стручност  и  резултате  претходног  рада, име и презиме кандидата, датум и место рођења, 

ЈМБГ, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини 

радног искуства са кратким описом послова на којима је учесник радио до подношења   пријаве 

за конкурс; лекарско  уверење о здравственој способности;  доказ  о пословној способности; 

исправе којим се доказује дужина и врста радног искуства у струци (оригинал или оверене 

фотокопије);  доказ о радном искуству на функцији директора,  заменика директора и 

руководиоца службе и сектора у  јавним  предузећима, установама  и  агенцијама  чији  је 

оснивач  јединица  локалне  самоуправе,  односно том  руководећем положају;  оригинал    

 

 

 



или оверену фотокопију уверења  о држављанству;  оригинал или оверену фотокопију  извода  из 

матичне књиге рођених; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију радне књижице; 

изјаву оверену од стране надлежног ограна управе да није члан органа  политичке  странке  или  

доказ  да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; уверење   

надлежног органа да против кандидата није покретнута истрага, нити подигнута оптужница,  

односно да се не води кривични поступак (не старије од шест месеци);  уверење надлежног 

органа из казнене  евиденције  да кандидат није осуђиван на условну  или  безусловну  казну 

затвора за  кривична  дела  против  привреде,  правног  саобраћаја  и  службене   дужности   

(оригинал  уверења   или  потврде  издат од стране  надлежне  полицијске  управе, не                                                                                                                                                        

старије од шест месеци ); доказ  да   му   није   изречена   мера  безбедности   забране   обављања    

претежне   делатности  агенције и  предлог  Програма  рада  агенције, са елементима Програма 

социјалног становања, израђен на основу параметара из годишњег финансијског  извештаја 

Општинске стамбене агенције  за период од 5 година. Сви докази и исправе не смеју да буду 

старији од шест месеци.   

           Рок и начин подношења пријаве и објављивање јавног конкурса: Рок за подношење 

пријава на конкурс је 15  дана. Рок почиње да  тече наредног дана од дана објављивања конкурса 

у „Службеном гласнику Републике Србије“. Оглас о јавном конкурсу објављен је у још једним 

дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и интернет 

страници Општине Врњачка Бања. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 

пријаве и пријаве уз које нису  приложени сви потребни докази. Управни одбор  неће разматрати 

и одбациће их својим закључком. Пријаве  се подносе Управном одбору  Општинске стамбене 

агенције  Врњачка  Бања, писаним путем на адресу; 36210 Врњачка Бања, улица Војвођанска број 

3-5, са назнаком „за јавни конкурс за именовање заменика директора“. Контакт  лице задужено за 

давање обавештења о овом јавном конкурсу је руководилац правне службе Срећко Гуџић, дипл. 

правник, на телефон:036/612-628. Изборни поступак спроводи Управни одбор агенције. У 

изборном поступку се саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање. После 

спроведеног изборног поступка, Управни одбор саставља листу кандидата и подноси је 

Скупштини  општине  Врњачка  Бања. Заменика директора Општинске стамбене агенције  

именује Скупштина  општине  Врњачка  Бања са листе кандидата коју је поднео Управни одбор. 

Заменик директора агенције   именује се на период  од  5 (пет)  година.         

 

          Напомена  :  Овај  Оглас  објављен  је  у  ,,Службенoм  гласнику  Републике  Србије“  дана  

18.09.2020. године, у броју  117/2020. Оглас Јавног  конкурса објављен је још на страни број: 17, 

у броју: 1387. листа ,,Српски телеграф“, који се дистрибуира на целој територији Републике 

Србије. 

                                                        

                                                            

 


