На основу члана 29 Закона
116/13 - аутентично тумачење и
конкурса за именовање директора
Статута општине Кула - пречишћен
Кула оглашава

о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12,
44/14-други закон), одредаба Одлуке о спровођењу јавног
јавног комуналног предузећа „Водовод“ Црвенка и члана 40
текст ("Сл. лист општине Кула" бр. 7/13), Скупштина општине

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД“ ЦРВЕНКА
Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно комунално предузеће „Водовод“ Црвенка, ПИБ 100661193 и МБ 08005079.
Претежна шифра делатности: 36.00 - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Црвенка.
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје 4 године, место рада је Црвенка, Петра Драпшина 1.
Услови за именовање директора:
- да је пунолетно и пословно способно лице,
- да је држављанин Републике Србије,
- да има стечено високо образовање из области економске науке на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године;
- да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности,
- да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност предузећа,
- да није у сукобу интереса,
- да има најмање 1 /једну/ годину радног искуства.
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 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".
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 до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим
пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
1. кратка биографија са наводима о досадашњем радном искуству,
2. извод из матичне књиге рођених,
3. уверење о држављанству,
4. диплома о стручној спреми,
5. уверење да кандидат није осуђиван на условну или безусловну казну за кривична дела
против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена
мера безбедности забране обављања претежне делатности Јавног предузећа,
6. доказ о радном искуству и радна књижица,
7. писана изјава, оверена од стране надлежног органа, да није у сукобу интереса.
Сви докази наведени у тачкама од 2 до 7 овог конкурса, прилажу се у оригиналу или у
фотокопији која је оверена у општини или у суду.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Бероња Чедомир, председник Комисије за именовања директора јавних и јавно комуналних
предузећа општине Кула, тел. 025/751-163.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Комисији за именовање директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач
општина Кула, 25230 Кула, Лењинова бр. 11, са назнаком "За јавни конкурс - именовање директора
ЈКП "Водовод" Црвенка - не отварај".
Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у
општини или у суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, неразумљиве и недопуштене
пријаве биће одбачене закључком Комисије за именовања.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања коју је именовала Скупштина општине Кула.
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“, дневном листу
"Дневник", као и на званичној интернет презентацији општине Кула, www.kula.rs, с тим да се мора
навести када је Оглас о јавном конкурсу објављен у "Службеном гласнику РС".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-111-4/2016
24. фебруар 2016. године
КУЛА

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић

Овај јавни конкурс је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 16 од 26.02.2016.
године.

