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Издаје Служба Скупштине општине и 
Општинског већа општине Кула. 
Уредништво: Кула, Лењинова 11.  Тел. 
722-333.  Годишња  претплата  2.500,00 
динара.  

 
170. 

На основу члана 36 став 3 и члана 39 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 
88/19), одредаба Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног комуналног предузећа 
„Комуналац“ Кула и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19), Скупштина општине 
Кула оглашава 
 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С 
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„КОМУНАЛАЦ“ КУЛА 
 
 

Предузеће у коме се врши избор директора: 
Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Кула, ПИБ  100662387 и МБ 08004790.  
Претежна делатност: 36.00 - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.  
 
Радно место за које се спроводи конкурс: 
Директор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кула.  
Послови директора утврђени су законом, одлуком о усклађивању оснивачког акта и Статутом јавног 
комуналног предузећа. 
 
Мандат директора и место рада:  
Мандат директора траје 4 године, место рада је Кула, 29. новембра број 4. 
 
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 студијама у трајању од 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, 

4. Да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа, 

5. Да познаје област корпоративног управљања, 
6. Да има радно искуство у организовању и вођењу послова, 
7. Да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у 

органу политичке странке, 
8. Да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, 
9. Да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: 
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, 
- обавезно психијатријско лечење на слободи, 
- обавезно лечење наркомана, 
- обавезно лечење алкохоличара, 
- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у 
доказе приложене уз пријаву и усменим разговором. 

 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава: 
 Рок за подношење пријавa је 30 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије". 
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 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, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.  

Пријаве се подносе у затвореним ковертама. 
 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 

1.   Кратка биографија, 
2. Извод из матичне књиге рођених,  
3. Уверење о држављанству,  
4. Диплома о стручној спреми,  
5. Доказ о радном искуству на пословима са високим образовањем, на пословима повезаним са 

пословима јавног предузећа и у организовању рада и вођењу послова (радна књижица и потврде, 
решења, уговори о раду и др.) 

6. Писана изјава, оверена од стране надлежног органа, да није члан органа политичке странке, 
односно акт органа политичке странке да је лицу одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке.  

7. Доказ да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, као и да му нису 
изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела: обавезно 
психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на 
слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, 
делатности и дужности. 
Сви докази  наведени у тачкама од 2 до 7 овог конкурса, прилажу се у оригиналу или у фотокопији 

која је оверена код надлежног органа. 
 
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 

Трпчевски Никола, председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Кула, тел. 065/3731-140. 

 
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: 

Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина 
Кула, 25230 Кула, Лењинова бр. 11, са назнаком "За јавни конкурс - именовање директора ЈКП "Комуналац" 
Кула - не отварај". 
 
Напомене: 
 Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији 
је оснивач општина Кула коју је именовала Скупштина општине Кула. 
 Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и 
непотпуне и неблаговремене пријаве, неразумљиве и недопуштене пријаве биће одбачене закључком 
Комисије. 
 Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс о датуму одржавања 
усменог разговара са истима. 

Овај Јавни  конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, "Службеном листу 
општине Кула", дневном листу "Дневник",  као и на званичној интернет презентацији општине Кула, 
www.kula.rs. 

 
        
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кула 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 01-111-8/2020      Бобан Дамјановић, с. р.  
3. новембар 2020. године          
К у л а 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
Страна 
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На 
основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 013-98/86 од 27. марта 1986. године), 
не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и опште послове. 
Жиро рачун за претплату је 840-116641-84 Општинска управа Кула. 

 


