СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

ГОДИНА MMXXI – БРОЈ 33

БАБУШНИЦА,

03.09.2021. ГОДИНE

На основу члана 25, 31. и 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018) и члана 40. став 1. тачка 13) Статута општине Бабушница („Скупштински
преглед општине Бабушница“, број 4/19 и 7/19-исправка) и Одлуке о спровођењу Јавног
конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Бабушница,
број 111-5/2021-2, Скупштина општине Бабушница оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ БАБУШНИЦА

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ :
Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Бабушница, улица 7.Јул број 20.
Матични број : 07328389, ПИБ : 100325445
Уписано у Агенцији за привредне регистре Решењем БД50325/2005 од 08.07.2005. године.
ПОСЛОВИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА:
Претежна делатност : 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
РАДНО МЕСТО:
Директор Јавног комуналног предузеће „Комуналац“ Бабушница
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА :
1. Да је држављанин Републике Србије,
2. Да је пунолетан и пословно способан,
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3. Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4
године, односно на основним акадамским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским стдијама или специјалистичким струковним
студијама,
4. Да има најмање 5 година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образвање из тачке 3,
5. Да има најмање 3 године радног искуства на пословима који су повезани са
пословањем јавног предузећа,
6. Да познаје област Корпоративног управљања,
7. Да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
8. Да није члан органа политичке странке, односнода му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке,
9. Да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци,
10. 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.
СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ КОЈИ СЕ
ОЦЕЊУЈУ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ И НАЧИН ЊИХОВЕ ПРОВЕРЕ:
Стручне оспособљености, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном
поступку увидом у податке из пријаве и доказе приложене уз пријаву на Јавни
конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин
сходно потребама рада Јавног предузећа, а у складу са Законом којим се уређује
правни полажај Јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора
јавног предузећа.
Директор се именује на период од 4 године.
МЕСТО РАДА :
Бабушница, улица 7. Јули број 20
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РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА :
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања jавног
конкурса у „Службеном Гласнику Републике Србије“.
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ :
Пријава на јавни конкурс садржи : име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, број телефона, е-маил адресу, податке о образовању, податке о
врсти у дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
- Извод из матичне књиге рођених ( издат на обрасцу сходно Закону о матичним
књигама „Службени гласник Републике Србије“ број 20/09, 145/14 и 47/18),
- Уверење о држављанству не старије од шест месеци у односу на дан
објављивања јавног конкурса у „Службеном Гласнику Републике Србије“,
- Диплома о стручној спреми,
- Исправе којима се доказује радно искуство ( потврде или други акти на основу
којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за
које се захтева условом постављено високо образовање; из наведених изправа
потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном спремом и
у ком периоду је стечено радно искуство),
- Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа ( потврде или други акти на основу којих се
доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова),
- Изјава кандидата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан
органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке,
- Уверење Министрства унутрашњих послова Републике Србије да лице није
осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и 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.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног
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комуналног предузећа чији је оснивач општина Бабушница, одбациће
закључком против ког није допуштена жалба.
ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА:
Лицезадужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Немања Петковић.
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПРИЈАВЕ ПОДНОСЕ :
Комисија за именовање директора ЈКП „Комуналац“ Бабушница, Ратка
Павловића број 1, 18330 Бабушница, са назнаком „За јавни конкурс за избор
кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Бабушница“.
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Бабушница“ објавити у „Службеном Гласнику Републике Србије“,
„Скупштинском прегледу општине Бабушница“, једним дневним новинама које
се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и интернет страници
општине Бабушница.

Број:02-32/2021-2
У Бабушници, дана17.08.2021. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК,
Далибор Јоцић,с.р.
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