На основу члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 15/2016,) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци , Скупштина Општине Сремски
Карловци, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора Јавног комуналног предузећа
„Белило“ Сремски Карловци
Подаци о Јавном предузећу:
Јавно комунално предузеће ''Белило'' Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића
број 1.,
Матични број: 20627522
ПИБ: 106547417
Претежна делатност: 3811, сакупљање отпада који није опасан
Радно место: директор Јавног комуналног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци
Директора јавног предузећа именује Скупштина општине на период од четири
године, на основу спроведеног Јавног конкурса. Директор заснива радни однос на
одређено време.
Послови директора: Представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи
процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада јавног
предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм
пословања и одговаран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје,
извршава одлуке Надзорног одбора, бира извршне директоре, бира представнике јавног
предузећа у Скупштини друштва капитала, чији је једини власник Јавно предузеће, уз
сагласност Скупштине општине, закључује уговоре о раду са извршним директорима, у
складу са Законом којим се уређују радни односи, доноси акт о систематизацији и врши и
друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.
Услови за именовање:
1. да је пунолетно и пословно способно лице;
2. 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;
3. да има најмање 5 година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из услова дефинисаних у тачки 2;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;

6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7. Да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у зравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Стручна оспособљеност знања и вештине кандидата за именовање директора јавног
предузећа оцењује се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на Јавни
конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно
потребама рада Јавног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: Сремски Карловци
Рок за подношење пријаве:
Рок за подношење пријаве је 30 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 са
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 давање обавештења о Јавном конкурсу је Душан Мамула контакт
телефон: 685-3048.
Адреса на коју се подносе пријаве:
Комисија за именовања општине Сремски Карловци, улица Трг Бранка Радичевића
број 1, 21205 Сремски Карловци, са назнаком ''за Јавни конкурс – за избор директора
Јавног комуналног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци''
Докази који се прилажу уз пријаву:
1. Извод из матичне књиге рођених
2. Диплома о стеченом високом образовању
3. Исправе којима се доказтује радно искуство (потврде и други акти из којих се
доказује да има најмање пет година радног искуства, на пословима за које се

захтева високо образовање, односно да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа
''Белило'' Сремски Карловци, као и да има радно искуство у организовању рада
и вођењу послова)
4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није
члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке
5. Потврда надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци и
6. потврда надлежног органа да лицу у складу са законаом којим се уређују
кривична дела, није изречена мера безбедности, обавезно психијатријско
лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатрисјко лечење на
слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, забрана
вршења позива, делатности и дужности.
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 Сремски Карловци ће одбацити закључком
против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у ''Службеном гласнику Републике Србије'',
''Службеном листу општине Сремски карловци'' у дневном листу ''Дневник'', као и на
званичној интернет презентацији sremskikarlovci.rs.
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