На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
бр. 119/12), Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног Комуналног
Предузећа „Комуналац,, у Бабушници, број 111-17/2013-2 од 22.07.2013. године и члана 39. Статута
општине Бабушница (,,Скупштински преглед општине Бабушница,, број 3/2008 и 5/2013),
Скупштина општине Бабушница, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА 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 БД 50325/2005 од
08.07.2005. године,
Претежна делатност: - 3600 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа ,,Комуналац,, у
Бабушници, уређују се Одлуком о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа
,,Комуналац у Бабушници са Законом о јавним предузећима (,,Скупштински преглед општине
Бабушница,, број 5/20013) и Статутом Јавног комуанлног предузећа ,,Комуналац,, у Бабушници,
број 509-2/2013 од 24.06.2013. године, на који је сагласност дала Скупштина општине Бабушница,
под бројем110-12од 22.07.2013. године.
РАДНО МЕСТО:
Директор јавног комуналног предузећа ,,Комуналац,, у Бабушници.
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
- да је лице пунолетно и пословно способно;
- да је стручњак у једној или више области из делатности од општег
интереса за чије обављање је основано јавно предузеће;
- да има стечено намање више образовање;
- да има најмање три године радног искуства;
- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
- да није осуђиванбо за кривично дело против привреде, правног
саобраћаја и службене дужности;
- да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности
која је претежна делатност предузећа;
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном
поступку увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором.
Директор се именује на период од четири године.

МЕСТО РАДА:
Бабушница, улица 7. јул, број 20.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног

дана од дана објављивања Јавног конкурса у ,,Службеном гласнику Републике Србије,,.
Пријава на Јавни 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 Јавни
конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања.
Лице задужено за давње обавештења по Јавном конкурсу је Чеда Николић,
контакт телефон: 010/385-112, локал 132.
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Комисија за именовање општине Бабушница, 18330 Бабушница,
Ратка Павловића 1, са назнаком ,,за Јавни конкурс-за избор кандидата за именовање директора
Јавног комуналног предузећа ,,Комуналац,, у Бабушници,,.
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
Извод из матичне књиге рођених,
Уверење о држављанству,
Лекарско уверење,
Диплома о стручној спреми,
Исправе којима се доказује радно искуство (потврда и други акти
из којих се доказује да има најмање три године радног искуства),
Радна књижица,
Уверење од надлежног суда да није осуђиван за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности Јавног комуналног предузећа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је
оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази, Комисија за именовања општине Бабушница ће одбацити закључком против
кога није допуштена жалба.
Јавни конкурс оглашава се у ,,Службеном гласнику Републике Србије,,
у дневном листу ,,Политика,, и на званичној интернет презентацији општине Бабушница
www.babusnica.rs
Број: 111-17/2013-2
У Бабушници, 22.07.2013. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић

