На основу члана 24. став 2. Закона о јавним агенцијама („Сл. гласник РС“ број
18/2005 и 81/2005),
Управни одбор Градске стамбене агенције Чачак, расписује
КОНКУРС
за именовање директора Градске стамбене агенције Чачак
Услови:
-

-

-

да је држављанин Републике Србије (доказ: уверење о држављанству)
да је пунолетан (доказ: фотокопија личне карте)
да има општу здравствену способност (доказ: уверење здравствене установе)
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 у
државном органу (доказ: уверење суда и надлежне полицијске управе)
да именовањем не би изазвало сукоб јавног и приватног интереса (оверена
изјава подносиоца пријаве на конкурс)
да има стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке
академске студије) у образовно-научним пољима друштвено- хуманистичких и
техничко-технолошких наука односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године у областима економских, правних наука, архитектуре и
грађевинског инжењерства (доказ: диплома)
да има најмање пет година радног искуства у једној или више области из
делокруга јавне агенције (доказ: исправе којима се доказује радно искуство у
струци - радна крижица,потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Докази морају бити достављени у оригиналу или овереној фотокопији, а уверење о
држављанству, уверење здравствене установе као и уверења суда и надлежне полицијске
управе не смеју бити старија од 6 месеци.
Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 15 дана од дана
оглашавања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. Рок почиње да тече
наредног дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријаве поднети у затвореној коверти, са назнаком „КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу:
Градска стамбена агенција
- за Управни одбор ул. Жупана Страцимира бр. 2
32000 Чачак
Контакт особа:
Мирко Муњић, председник Управног одбора Градске стамбене агенције Чачак тел.
064/33 21 403.
Изборни поступак спроводи Управни одбор Градске стамбене агенције Чачак у
складу са Законом о јавним агенцијама („Сл. гласник РС“ број 18/2005 и 81/2005).

