
СКУПШТИНА ГРАДА НИША, на основу члана 29. Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/2012, 116/2013-

аутентично тумачење и 44/2014-др. закон) објављује 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за именовање директора 

Јавног предузећа за аеродромске услуге ''Аеродром Ниш'' Ниш 

  

 

Подаци о јавном предузећу: 

 Предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће за 

аеродромске услуге ''Аеродром Ниш'' Ниш. 

 Скраћено пословно име је: ЈП ''Аеродром Ниш'' Ниш. 

 Седиште јавног предузећа је у Нишу, Улица ваздухопловаца број 24. 

 Матични број 07343914 

 Шифра претежне делатности је 52.23 – Услужне делатности у 

ваздушном саобраћају. 

 

 Јавни конкурс се спроводи за радно место: 

 Директор Јавног предузећа за аеродромске услуге ''Аеродром Ниш'' 

Ниш чији је оснивач Град Ниш. 

 Директор се именује на период од четири године. 

 Место рада: Ниш 

 

 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 

следеће посебне услове: 

  

- да има стечено високо образовање на студијама другог степена 

(мастер академске студије или специјалистичке академске студије 

или специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно 

на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири 

године техничке, економске или правне струке; 

- да говори енглески језик; 

- да има радно искуство од три године на руководећим пословима; 

- да поседује стручне, организаторске и друге радне способности за 

обављање послова директора; 

- да није осуђивано за кривична дела предвиђена законом. 

 

 Уз пријаву са биографијом кандидати подносе: 

 



- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 

фотокопија); 

- доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе); 

- доказ о познавању енглеског језика; 

- доказ о радном искуству (оригинал или оверена фотокопија). 

 

 У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање 

стручне оспособљености, знања и вештина неопходних за успешно 

обављање функције директора. 

 Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 

дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику 

Републике Србије'', Управи за грађанска стања и опште послове са 

назнаком ''Комисија за именовања директора јавних предузећа Града 

Ниша'', на адресу Ниш, Улица Николе Пашића број 24. 

 Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за 

именовање директора је Оливера Илић, телефон 018/504-540. 

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази Комисија ће одбацити. 

 Овај оглас се објављује у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 

дневном листу ''Данас'' и на званичној интернет презентацији Града Ниша, 

www.ni.rs. 

 

 

 
 


