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Службени лист општине Мали Иђош

Број 1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-109/2013-02
Дана: 10.10.2013. г
Мали Иђош
На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр.
119/12), члана 31.став 2. тачка 10 Статута општине Мали Иђош (''Службени лист
општине Мали Иђош“број 13/2008) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и
изградњу објеката заједничке комуналне потрошње Мали Иђош бр: 06-2-102/2013-02
од дана 23.09.2013. године, Скупштина општине Мали Иђош, оглашава

ИЗМЕНА
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ МАЛИ ИЂОШ

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Јавно предузеће за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке
комуналне потрошње Мали Иђош, Улица Главна 32, Мали Иђош
Матични број: 08667365
ПИБ: 101434710
ПОДАЦИ О РАДНОМ МЕСТУ:
Директор Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката
заједничке комуналне потрошње Мали Иђош, на мандатни период од 4 године.

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА:
- држављанин РС,
- да је пунолетно и пословно способно
- да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса
за чије обављање је основано јавно предузеће
- да има високо или више образовање
- да има две године радног искуства
- проверени резултати у погледу стручних, организационих и других радних
способности и
- неосуђиваност на условну или безусловну казну за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није
изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности предузећа.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењиваће се свим доказним средствима
која су подобна да се из њих добије сазнање које се очекује.

Број 9.
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Страна

МЕСТО РАДА:
Мали Иђош, Улица Главна 32.
РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања Јавног конкурса у ''Службеном гласнику РС''.
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 у вези са Јавним конкурсом је Данило
Дабовић, начелник општинске управе Мали Иђош, контакт телефон: 024/731-425.
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПРИЈАВЕ ПОДНОСЕ:
Пријаве са потребним доказима о испуњавању предвиђених услова из Јавног
конкурса достављају се Комисији за именовања на адресу: Главна 32, Мали Иђош,
са назнаком: ''за Јавни конкурс – за избор кандидата за именовање директора
Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке
комуналне потрошње Мали Иђош“.
ПОДАЦИ О ДОКАЗИМА КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- доказ о школској спреми,
- исправа којом се доказује радно искуство,
- потврда о радном искуству на пословима руковођења,
- уверење од ПУ да није осуђиван,
- уверење од суда да није стављен захтев за спровођење истраге, да није
подигнута оптужница или оптужни предлог и
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 одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Оглас о Јавном конкурсу оглашава се у ''Службеном гласнику РС'', 18.10.2013. год.
Број: 091/2013, дневном листу Дневник , у Службеном листу општине Мали Иђош,
као и на званичној интернет презентацији Скупштине општине Мали Иђош
www.maliidos.com. Рок за подношење пријава је 15 дана од наредног дана објављивања у „
Службеном гласнику РС“, пријаве се могу поднети до 02.11.2013. године.
Председник Скупштине општине
Имре Халгато
____________________ . ____________________
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Kishegyes Község Hivatalos Lapja

1. szám

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
KISHEGYES KÖZSÉG
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:06-2-109/2013-02
Kelt.:2013.10.10.
Kishegyes
A közvállalatokról szóló törvény 29. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 119/12 szám), Kishegyes
község Statútumának 31. szakasza 2. bekezdése 10. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja,
13/2008 szám) és a kishegyesi Telekrendezési és Útügyi Közvállalat igazgatójának kinevezésére
kiírt pályázat lefolytatásáról szóló, 2013. 09.23-i, 06-2-102/2013-02 számú határozat alapján,
Kishegyes község Képviselő-testülete meghiredeti a
A KISHEGYESI TELEKRENDEZÉSI ÉS ÚTÜGYI KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJÁNAK
MEGVÁLASZTÁSÁRA kiírt PÁLYÁZAT
A KÖZVÁLLALAT ADATAI:
Telekrendezési és Útügyi Közvállalat Kishegyes, Fő utca 32., Kishegyes
Személyi szám: 08667365
AASZ:101434710
A MUNKAHELY ADATAI:
A kishegyesi Telekrendezési és Útügyi Közvállalat igazgatója, 4 éves megbízatási időszakra.
A KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉNEK FELTÉTELEI:
- SZK állampolgára,
- nagykorú és munkaképes
- szakembere egy vagy több közérdekű tevékenységi szakterületnek, amelyek elvégzésére a
közvállalatot alapították
- felső- vagy magasfokú végzettséggel rendelkezik
- két éves munkatapasztalattal rendelkezik
- bizonyított eredmények szakmai, szervezési és egyéb készségek terén,
- nincs elítélve feltételes vagy feltétel nélküli szabadságvesztésre gazdaság, jogi ügyek vagy
hivatali kötelességek ellen elkövetett szabálysértés miatt, mint ahogy nem tiltották el a
vállalat alapvető tevékenységét képező teendők ellátásától.
A szakmai rátermettséget, tudást és képességet a bizonyítási eszközök alapján
osztályozzák, amelyek szükségesek az elvárt tudás rálátására.

MUNKAHELY CÍME:
Kishegyes, Fő utca 32.
A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

1.szám

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

2011.év

5.oldal

A kérelem benyújtásának határideje a pályázat SZK Hivatalos Közlönyében való
megjelenítését követő naptól kezdődően 15 nap.
A pályázati kérvény a következőket kell, hogy tartalmazza: a jelölt neve és vezetékneve,
születési dátum és hely, lakcím, tanulmányi adatok, munkatapasztalat fajtája és időtartama,
rövid munkaleírással, amelyen a jelölt a pályázati kérelem benyújtásáig dolgozott és azon
munkaterületen lévő hatáskör leírása, a szakmai továbbképzés és a tudományok egyes
területén szerzett tudás adatai.
A pályázattal kapcsolatos kérdések illetékes személye Dabović Danilo, Kishegyes községi
közigazgatásának vezetője, tel.: 024/731-425
A KÉRELEMET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL KÉZBESÍTENI:
A kérelmeket a pályázatban előlátott feltételek kielégítését bizonyító bizonyítékokkal
együtt a Kinevezési bizottságnak kell kézbesíteni a következő címre: Fő utca 32.,
Kishegyes, fel kell tüntetni: A kishegyesi Telekrendezési és Útügyi Közvállalat
igazgatójának kinevezésére meghirdetett pályázathoz
A KÉRELEMHEZ A KÖVETKEZŐKET KELL MELLÉKELNI:
-anyakönyvi kivonat
-állampolgársági bizonylat
-iskolai végzettséget igazoló okmány
-munkatapasztalatot igazoló okmány
-vezetői beosztásban szerzett munkatapasztalatot igazoló okmány
-RH által kiadott, bűntetlen előéletről szóló bizonylat
-a bíróság által kiadott bizonylat, miszerint nem folyik ellene bűnvádi eljárás, illetve annak
javaslata
A bizonylatok eredeti, illetve azok, illetékes szerv által hitelesített másolatát kell
benyújtani.
A határidőn kívül beérkezett, érthetetlen kérvényeket, illetve azon kérvényeket, amelyek
mellé nem csatolják a kért bizonylatokat, a biottság záradékkal elutasítja, amely ellen nem
lehet fellebezni. A pályázatról szóló hirdetmény megjelent a SZK Hivatalos Közlönyében
2013.10.18-án, SZK Hivatalos Közlönye, 091/2013 szám, meg kell jelentetni a Dnevnik
napilapban, Kishegyes Község Hivatalos Lapjában, és Kishegyes község Képviselőtestülete honlapján www.maliidos.com. A kérelem benyújtásának határideje a pályázat
SZK Hivatalos Közlönyében való megjelenítését követő naptól kezdődően 15 nap, és 2013.
11.02-án jár le.

Hallgató Imre
A Képviselő-testülete elnöke
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ИЗДАВАЧ:
Скупштина општине Мали Иђош
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Данило Дабовић начелник Општинске управе
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА:
Данило Дабовић, Барањи Силард и Mariana Deak
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр.
840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист.

_______________________________________________________________________________
KIADJA:
Kishegyes község Képviselő-testülete
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetője
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:
Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Deák Marianna
Az évi előfizetési előleg 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03 - számú folyószámlára Kishegyes község Képviselő-tesülete
szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni.

_______________________________________________________________________________
IZDAVAČ:
Skupština opštine Mali Iđoš
ODGOVORNI UREDNIK:
Danilo Dabović načelnik Opštinske uprave
ČLANOVI REDAKCIONOG ODBORA: Danilo Dabović, Baranji Silard i Mariana Deak
Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03–
Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list.
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