
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, број 15/2016) и  Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

предузећа „КОМУНАЛ  МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша број: 06-27-12/2017-02                                                             

од 02.06.2017. године, Скупштина општине Мали Иђош оглашава 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 
 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛ МАЛИ 

ИЂОШ“ ИЗ МАЛОГ ИЂОША 

 

 

I  ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

Име предузећа: Јавно предузећe „КОМУНАЛ  МАЛИ ИЂОШ“  

Седиште: Мали Иђош, Главна 32. 

Матични број: 21165662 

ПИБ: 109346787 

Претежна делатност: 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде  

 

II ПОДАЦИ О РАДНОМ МЕСТУ 

Директор Јавног предузећа „КОМУНАЛ  МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша 

 

III УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ: 

За директора Јавног предузећа на мандатни период од четири године именује се лице 

које поред законом прописаних општих услова испуњава и следеће услове: 

 

1) да је пунолетно и пословно способно;  

2) да је држављанин Републике Србије 

3) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама;  

4) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање из тачке 3) овог члана;  

5) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 

пословима 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, односно да му је одређено мировање 

у вршењу функције у органу политичке странке;  

9) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;  

10) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела, и то:  

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;  

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;  

(3) обавезно лечење наркомана;  

(4) обавезно лечење алкохоличара;  

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.  

 



IV МЕСТО РАДА 

Мали Иђош, Главна 32. 

 

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку 

увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 

провром односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, 

у складу са Законом којим се уређује правни положај  јавних предузећа, Уредбом о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 

65/2016) и Одлуком о поступку и мерилима за избор и  именовање директора јавног 

предузећа чији је оснивач општини Мали Иђош („Службени лист општине Мали 

Иђош“, број 16/2017). 

 

V РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

VI ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

Имре Халгато  запослени у Општинској управи општине Мали Иђош,  Главна 32. ,тел.: 

024/730-010. 

 

VII АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ 

Комисија за спровођење конкурса за избор и  именовање директора јавног предузећа 

чији је оснивач општина Мали Иђош, 24321 Мали Иђош, Главна 32. са назнаком 

''Пријава на јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа 

„КОМУНАЛ  МАЛИ ИЂОШ“ из Малог Иђоша - не отварај. 

 

Пријава на конкурс садржи: 

1) име и презима кандидата, датум и место рођења, адреса становања; 

2) број телефона, е-маил адресу; 

3) податке о образовању; 

4) податке о врсти и дужности радног искуства с кратким описом послова на 

којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на 

тим пословима; 

5) податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. 

 

VIII ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС 
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се: 

- извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним 

књигама („Службени гласник РС“, број 20/2009 и 145/2014); 

- уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, 

- диплома о стеченој стручној спреми; 

- исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други  акти из којих се 

доказује најмање пет година радног искуства  на пословима за које се захтева 

условом  постављено високо образовање.  Из наведених исптава 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 у организовању рада и вођењу посла 

(потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у 

организовању рада и вођењу послова); 



- исправе којим се доказује радно искуство на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа ( потврде или други акзи из којих се доказује да 

лице има најмање три године радног искуства на пословима кији су повезани са 

пословима јавног предузећа); 

- изјава кандидата, оверена пред надлежниим органом, дата 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 надлежног  органа  да  лице није осуђивано на казну затвора од најмање 

шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере бебедности 

у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;  

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;  

(3) обавезно лечење наркомана;  

(4) обавезно лечење алкохоличара;  

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.  

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини 

или код јавног бележника.  

 

Пријаве уз које нису приложени тражени докази, као и непотпуне, неразумљиве и 

неблаговремене пријаве Комисија за спровођење конкурса одбациће закључком против 

којег није допуштена посебна жалба. 

 

Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу 

Дневник и „Magyar Szó”, као и на званичној интернет страници општине Мали Иђош, 

www.maliidjos.rs   

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ         Председник Скупштине општине 

Број:  111-6/2017-02                                      Сиђи Иштван с.р.  

Дана: 02.06.2017. године 

М а л и И ђ о ш 

 

 


