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ОПШТИНЕ СРБОБРАН
 

____________________________________________________________________________________
Година XLII                                    _________Србобран
_______________________________

 
102. 
 

На основу члана 38. став 2. Закона о јав
15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 
општине Србобран“, број 4/2019), Скупштина општине
донела je 

 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР  ДИРЕКТОРА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

Овом Одлуком започиње спровођење 
„Градитељ“ Србобран, са седиштем у Србобрану, улица Доситеја Обрадовића број 2.

 

 Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа 
је саставни део ове Одлуке).  

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа 
за спровођење конкурса за избор директора.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 112-29/201

Дана: 20.06.2019. године
 
 

На основу члана 36. и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 
15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора 
Србобран, Скупштина општине Србобран расписује

 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 
 
 
Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно комунално предузеће „Градитељ“  Србобран 
Матични број: 08067546, ПИБ: 101424687, уписано у регистар Агенције за привредне регистре.
 
 Претежна делатност: 
- 36.00 Сакупљање, пречићавање и дистрибуција воде
 Радно место за које се спро
 Директор Јавног комуналног предузећа 
  
 Мандат директора и место рада:
 Мандат директора траје четири године.
 Место рада је у Србобрану, улица Доситеја Обрадовића број 2
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН

____________________________________________________________________________________
_________Србобран, 02.07.2019.               ___     _____  

_______________________________         __“Излази по потреби“_______________________________

Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 
на 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Ср

др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута oпштине 
), Скупштина општине Србобран,  на  33.  седници одржаној

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР  ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДИТЕЉ “  СРБОБРАН
 

Члан 1. 
Овом Одлуком започиње спровођење Jавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа  

, са седиштем у Србобрану, улица Доситеја Обрадовића број 2.

Члан 2. 
Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа 

Члан 3. 
Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“

за спровођење конкурса за избор директора. 
Члан 4. 

ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ПРЕДСЕДНИ
/2019-I СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

Дана: 20.06.2019. године Милена Аларгић

*** 

На основу члана 36. и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 
) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа 

, Скупштина општине Србобран расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДИТЕЉ

избор директора: 
„Градитељ“  Србобран  

08067546, ПИБ: 101424687, уписано у регистар Агенције за привредне регистре.

36.00 Сакупљање, пречићавање и дистрибуција воде 
Радно место за које се спроводи конкурс: 

Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран 

Мандат директора и место рада: 
Мандат директора траје четири године. 
Место рада је у Србобрану, улица Доситеја Обрадовића број 2 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

____________________________________________________________________________________ 
___     _____             __Брoj: 9. 

__“Излази по потреби“_______________________________ 

ним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 

пштине Србобран („Службени лист 
,  на  33.  седници одржаној 20.06.2019. године, 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР  ДИРЕКТОРА   
СРБОБРАН 

директора Јавног комуналног предузећа  
, са седиштем у Србобрану, улица Доситеја Обрадовића број 2. 

Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран (који 

„Градитељ“ Србобран спроводи Комисија 

ном листу Општине Србобран“.  

ПРЕДСЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Милена Аларгић,с.р. 

На основу члана 36. и 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 
Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ 

ГРАДИТЕЉ“  СРБОБРАН  

08067546, ПИБ: 101424687, уписано у регистар Агенције за привредне регистре. 
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 Услови за именовање директора: 
 

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 ESPB  бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 
студијама, 

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 
2 овог члана, 

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 психијатриско лечење и чување у здравственој установи, 
-   обавезно психијатриско лечење на слободи, 
-   обавезно лечење наркомана, 
-   обавезно лечење алкохоличара, 
-   забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 
 Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку који 

спроводи Комисија за спровођење поступка за избор директора увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву 
на јавни конкурс, писаном и усменом провером у складу са Законом који уређује правни положај јавних 
предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“,  број 
65/2016). 

 
 Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава: 
 Рок за подношење пријава је 30 дана, рачунајући од наредног дана од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке 

о образовању и податке о врсти и дужини радног искуства. 
  
 Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 

- Кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству, 
- Оверена фотокопија личне карте, 
- Извод из матичне књиге рођених, 
- Диплома или уверење о стручној спреми, 
- Исправа којом се доказује радно искуство (потврда или 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 „Градитељ“ Србобран, да има радно искуство у организовању рада и вођењу 
послова (тачка 3, 4. и  6.  Услова за именовање директора), 

- 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,  

- Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,  
- Уверење надлежног органа да лицу у складу са Законом којим се уређују кривична дела није 

изречена мера безбедности и то:   
 обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој    установи, 
 обавезно психијатриско лечење на слободи, 
 обавезно лечење наркомана, 
 обавезно лечење алкохоличара, 
 забрана вршења позива, делатности и дужности. 

  
 Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа. 
 
 Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:. дипломирани правник Данка 

Васиљевић, контакт  телефон  064/837-5681. 
 
 Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: 
 Скупштина општине Србобран, Комисија за спровођење конкурса за избор директора, са назнаком - 

Пријава на јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран - не отварај  
 21480 Србобран,  улица Трг Слободе 2. 
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Напомена: 
 Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора. 
 Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код 

надлежног органа, неблаговремене пријаве и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком Комисије зa 
спровођење конкурса за избор директора, против кога није допуштена посебна жалба.  

Овај Јавни конкурс  објављује се  у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине 
Србобран“, дневним новинама „Српски Телеграф“ Нови Београд, као и на званичној интернет презентацији 
Општине Србобран- www.srbobran.rs с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 

 
Напомена: Оглас о Јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа  „Градитељ“ 

Србобран објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 47 од 28. јуна 2019. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ПРЕДСЕДНИЦА 
Број: 112-29-1/2019-I СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Дана: 20.06.2019. године Милена Аларгић,с.р. 
 
 
 

103. 
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике Србије», број: 

54/2009, 73/2010, 101/2010 ,101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013-исп. , 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 
Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 3. Одлуке о буџету општине Србобран за 2019. годину 
(»Службени лист општине Србобран број 26/18 и 8/19), Општинско Веће општине Србобран, на 31. ванредној 
телефонској седници, одржаној 25.06.2019. године, д о н о с и 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава одобрених Одлуком о  буџету општине Србобран за   2019. годину (»Службени лист општине 

Србобран», број: 26/18 и 8/19), раздео V  – Општинска Управа, функција 160 – Опште услуге из буџета, 
позиција 58, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа,  економска класификација 499 – 
Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 264.000,00 динара 
(Словима: двесташездесетчетирихиљададвадинара и 00/100) за „Летња школа Црвеног Крста у Бачкој 
Паланци .“ 

2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела 5  – Општинска Управа, функционална 
класификација 130 – опште услуге из буџета, позиција б2, програмска класификација 0901, економска 
класификација 481- дотације невладиним организацијама. 

3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије    Општине Србобран. 
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Србобран». 

ОПШТИНА СРБОБРАН  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 

Број: 400-520/2019-III ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН 
Дана: 14.06.2019. године Радивој Парошки,с.р.  

 
 
 
104. ИСПРАВКЕ 
 

Након објављивања текста Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Србобран за 2019. годину у 
„Службеном листу Општине Србобран“ број 8/2019, Одељење за привреду, буџет и финансије Општинске управе 
Србобран је обавестло уредништво „Службеног листа Општине Србобран“ да су уочили своју учињену грешку, 
која се исправља на следећи начин: 
 

У члану 1., у другој табели под бројем 4. Субвенције ек 45 уместо износа 176.525 треба да стоји 179.680,  
у члану 3. Износ сталне буџетске резерве уместо 2.000.000,00 динара треба да буде 500.000,00 динара и у 
члану 5. Код економске класификације 45 Субвенције (трећа и пета колона) уместо 176.525.000,00 динара 
треба да буде износ од 179.680.000,00 динара као и код ек 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
уместо 175.525.000,00 динара треба да буде износ од 178.680.000,00 динара. 
 

УРЕДНИК СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 
ОПШТИНЕ СРБОБРАН 

Данка Васиљевић, с.р. 
 
 



стр.бр.                                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН   ____         _02.07.2019.  Број 9 
 
 

 

208

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН 
Телефон: (021) 730-020; Телефон/Факс: (021) 730-402 

Жиро рачун број: 840-144640-89 
Адреса: Трг Слободе број 2 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Данка Васиљевић 
www.srbobran.rs 

Превод „Службеног листа Општине Србобран“ са српског на мађарски језик врши  
„NS PRO group“, Нови Сад, Железничка 4 
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