
КОНКУРС
за именовање директора Друштва са ограниченом одговрношћу ''Агроразвој-

ваљевске долине'' Ваљево (у даљем тексту: Друштво)

1.ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ
Агроразвој – ваљевске долине доо Ваљево.
Седиште  предузећа је у Ваљеву, улица Карађорђева 64, 
ПИБ 109250851
Матични број  21148890

Претежна делатност:  7022- Консултантске активности  у  вези  са  пословањем и
осталим управљањем.

2. ПОСЛОВИ ДИРЕКТОРА:  
1) представља и заступа Друштво у складу са законом и овом одлуком;
2) организује и руководи процесом рада,
3) води послове Друштва;
4) одговара и стара се о законитост рада Друштва;
5)  предлаже  годишњи  програм  пословања  и  предузима  мере  за  његово
спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје,
7) одговара за тачност финансијских извештаја Друштва,
8)  одлучује  о  правима,  обавезама  и  одговорностима  запослених  у  Друштву,  у
складу са законом,
9) доноси акт о организацији и систематизацији послова и друге акте Друштва;
10) доноси план набавки
11) извршава одлуке Скупштине;
12)  обавештава  Скупштину  о  пословању  и  подноси  Скупштини  извештај  о
пословању;
13) обавља и друге послове. У складу са законом и овом одлуком. 

3.УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА: 
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од
најмање  240  ЕСПБ  бодова,  мастер  академским  студијама,  мастер  струковним
студијама,  специјалистичким  академским  студијама  или  специјалистичким
струковним студијама;

3)  да има најмање пет  година радног  искуства на  пословима за  које  се
захтева високо образовање из тачке 2) овог става;

4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;



5) које није осуђено за кривично дело против привреде, током периода од
пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период
не урачунава време проведено на издржавању казне затвора;

6)  коме није  изречена  мера  безбедности забрана обављања делатности
која представља претежну делатност друштва, за време док траје та забрана.

Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време. 
Мандат директора траје четири године.
По истеку мандата директор може бити поново именован.

4.МЕСТО РАДA
Ваљево, доктора Пантића 114

5. СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊЕ И ВЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ОЦЕЊУЈУ У
ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ:

Стручна  оспособљеност,  знања  и  вештине  кандидата  за  именовање
директора  Агроразвоја  -ваљевске  долине  доо  Ваљево оцењују  се  увидом  у
податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, а по потреби  и
писаном и усменом провером.

6. РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ 
Рок за подношење пријава је до 8. фебруара у 12 часова. 

7. ПОДАЦИ О ЛИЦИМА ЗАДУЖЕНИМ ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ 
КОНКУРСУ
др Радосав Вујић, председник Комисије, број телефона 064/843-54-58

8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Пријаве  се  подносе  на  адресу:  Комисији  за  утврђивање  предлога  за

именовање  директора  ''Агроразвој-ваљевске  долине''  доо,  Пантићева 114,
Ваљево.

Пријаве се подносе у затвореном коверту са назнаком „За јавни конкурс – за
именовање директора Друштва са ограниченом одговрношћу ''Агроразвој-
ваљевске долине'' Ваљево „НЕ ОТВАРАТИ“ и предају се путем поште или на
писарници  Агроразвоја-ваљевске  долине  доо  Ваљево.  На  полеђини  коверта
навести име и презиме и адресу пошиљаоца.



9. ПРИЈАВА 
Пријава на конкурс садржи:
Име  и  презиме  кандидата,  датум  и  место  рођења,  адресу  становања,

податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на
којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању, податке о посебним
облицима знања и својеручни потпис кандидата.

10. ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

- извод из матичне књиге рођених;
- потврда Центра за социјални рад да кандидат није лишен пословне способности
и не налази се под старатељством;
- диплома о стеченом високом образовању;
-  исправе  којима  се  доказује  радно  искуство  (потврда  издата  од  стране
послодавца или послодавца код којих је кандидат запослен или је био запослен.
Потврда мора садржати податке о временском периоду у коме је кандидат радио и
на којим пословима),
 - уверење од  надлежног органа да није осуђиван на казну затвора (Министарство
унутрашњих послова),
-  уверење од надлежног  суда да  није  осуђиван за  привредни преступ,  нити је
против итог изречана правоснажна судска мера забране обављања делатности.

Сви докази  прилажу се  у  оригиналу  или фотокопији  која  је  оверена  код
надлежног органа.

11. НАПОМЕНЕ:
Неблаговремене,  неразумљиве  и  пријаве  уз  које  нису  приложени  сви

потребни  докази  Комисија  одбацује  закључком  против  кога  није  допуштена
посебна жалба.

Овај  оглас објављује се  на огласној  табли друштва и сајту „Агроразвоја-
ваљевске долине“ доо Ваљево www.agrorazvoj.rs.

                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                         Комисија за утврђивање

                                                                        предлога за именовање директора 
                                                                                          др Радосав Вујић


