О Г Л А С
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ „ КИКИНДА“, КИКИНДА НА
ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
1. Расписује се Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за комуналну
инфраструктуру и услуге „Кикинда“, Кикинда Трг српских добовољаца 11, матични број
21071989, на период од 4 (четири) године.
2. Директор заснива радни однос на одређено време према уговору о раду који са
директором, на начин утврђен Статутом Јавног предузећа, закључује Надзорни одбор Јавног
предузећа.
3. Директор: представља и заступа Јавно предузеће; организује и руководи процесом
рада; води пословање Јавног предузећа; одговара за законитост рада Јавног предузећа;
предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; п редлаже
финансијске извештаје; извршава одлуке Надзорног одбора; врши друге послове одређене
законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.
Директор Јавног предузећа је јавни функционер у смислу закона којим се регулише
област вршења јавних функција.
4. Место рада директора је у Кикинди у седишту Јавног предузећа.
5. Општи и посебни услови за именовање директора су:
- да је пунолетан и пословно способан;
- да је држављанин Републике Србије;
- да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године;
- да је економске, правне, техничке струке или организације рада и управљања;
- да има најмање 7 ( седам) година радног искуства;
- да поседује потребна знања и стручне способности;
- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке;
- да није осуђиван на условну или безусловну казну за кривично дело против
привреде, правног саобраћаја и службене дужности;
- да кандидату није изречена мера безбедности забране делатности која је претежна
делатност јавног предузећа;
6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест (15) дана од дана
објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије“, број 31/2015
од 01.04.2015. године.
7. Пријаве на конкурс достављају се у затвореном омоту, лично на писарници
Општинске управе општине Кикинда - у Услужном центру на адреси Трг српских
добровољаца број 12 или препорученом поштом, на адресу Скупштина општине Кикинда,
Конкурсна комисија за именовање директора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру
и услуге „Кикинда“, Кикинда, са назнаком «Не отварај».
8. Пријава на јавни конкурс садржи: навод да се пријава подноси на јавни конкурс за
именовање директора Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“,
Кикинда; име, име једног родитеља и презиме кандидата; јединствени матични број грађана,

место пребивалишта или боравишта, адреса стана или друга адреса коју кандидат одреди за
достављање поште; датум подношења пријаве и својеручни потпис кандидата.
Кандидат је дужан да уз Пријаву поднесе:
- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
- Доказ да има општу радну способност;
- Радну биографију са подацима о занимању и стеченом образовању, радном стажу и
пословима које је вршио;
- Потврду послодаваца о радном стажу кандидата, пословима које је обављао и периоду у
којем их је обављао или оверену фотокопију: радне књижице и решења о распоређивању,
односно уговора и анаекса уговора о раду;
- Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
- Потврду или извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе, према месту
пребивалишта, да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и
службене дужности;
- Потврду или уверење надлежног привредног суда да кандидату није изречена мера
безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Јавног предузећа;
- Потврду или уверење надлежног прекршајног суда да кандидату није изречена мера
безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Јавног предузећа;
- Изјаву да није члан органа политичке странке, односно потврда да му је одређено мировање
у вршењу функције у органу политичке странке;
9. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, Комисија за именовање
одбациће закључком и неће узети у разматрање.
10.У изборном поступку Комисија за именовања врши проверу стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата путем оцењивања одговора на усмено
постављена питања из области управљања и функционисања јавних предузећа као и
обављања основне делатности предузећа. Уколико кандидати остваре исти број бодова
Комисија ће извршити додатну проверу и оцењивање.
Комисија је дужна да кандидате 5 (пет) дана раније писаним путем обавести о дану,
адреси, просторијама, времену и начину провере стручне оспособљености, знања и вештина
кандидата.
11.Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу за именовање директора је
Иван Старчев, телефон 0230 410 194.“
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