СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 10. ВРБАС 21. ЈУЛ 2016. ГОДИНА L
91.
На основу члана 30. и 38. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 30. Статута Општине
Врбас („Службени лист Општине Врбас“, број 3/2002, 5/2002,10/2004, 11/2008,
15/2010,16/2013 и 2/2014), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 14.
јула 2016.године, донела je
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «СТАНДАРД» ВРБАС
Члан 1.
Спровешће се јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног
предузећа «Стандард » Врбас из Врбаса, са седиштем у Врбасу, улица Саве
Ковачевића број 87.
Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део ове Одлуке, доставља се ради
објављивања „Службеном гласнику Републике Србије“, «Службеном листу општине
Врбас» и дневним новинама „Политика“ Београд, најкасније у року од 8 дана од
дана доношења ове Одлуке, с тим што се након објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије“ објављује и на званичној интернет презентацији
општине Врбас уз навођење дана када је оглас објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Члан 3.
Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа
«Стандард» Врбас из Врбаса (у даљем тексту: јавни конкурс) спроводи Комисија за
именовања Скупштине општине Врбас (у даљем тексту: Комисија) коју именује
Скупштина општине Врбас.
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Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања
јавног конкурса у «Службеном гласнику Републике Србије» и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Србије“.
Члан 5.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима о
испуњавању услова подносе се Комисији, препорученом пошиљком путем поште
или предају лично на писарници Општинске управе општине Врбас, у затвореној
коверти на адресу:
Скупштина општине Врбас,
Комисији за именовања Скупштине општине Врбас,
са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа «Стандард» Врбас из Врбаса, - не отварај,
21460 Врбас, улица Маршала Тита број 89.
По истеку рока за подношење пријава на конкурс Комисија евидентира и
врши преглед приспелих пријава и поднетих прилога (доказа).
Комисија обавезно проверава да ли су пријаве поднете у року, да ли су
пријаве разумљиве, односно да ли се из пријаве може јасно закључити да се ради о
пријави на предметни конкурс и да ли су уз пријаву достављени сви прилози
(докази) који су у јавном конкурсу тражени.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена
посебна жалба.
Члан 6.
По истеку рока за подношење пријава Комисија прегледа све приспеле
пријаве и поднете доказе и саставља списак кандидата који испуњавају услове за
именовање међу којима се спроводи изборни поступак.
У изборном поступку се оцењивањем стручне оспособљености , знања и
вештина утврђује резултат кандидата према мерилима за именовање директора
Јавног предузећа.
Члан 7.
У изборном поступку Комисија врши проверу и оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина кандидата усменом провером и оценом приложене документације.
Усменом провером Комисија ће вршити проверу и оцену кандидата у вези:
-познавања система локалне самоуправе,
-познавања система, односно функционисања јавног комуналног
предузећа у складу са Законом о јавним предузећима, обављања делатности од
општег интереса у складу са законом који регулише делатност јавног комуналног
предузећа и донетим одлукама од стране Скупштине општине Врбас у вези те
делатности.
О датуму, времену и месту обављања усмене провере Комисија писаним
путем обавештава кандидате најкасније 8 дана пре дана одређеног за усмену
проверу.
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Члан 8.
Усмена провера стручности кандидата врши се разговором Комисије са
кандидатом.
За усмену проверу, Комисија унапред припрема питања која ће бити
постављена кандидатима.
Свим кандидатима се постављају иста питања и по истом редоследу, максималан број питања је 10.
Комисија може у току разговора да постави додатна питања, ако су неопходна додатна објашњења.
Приликом усмене провере, сваки члан Комисије, бодовима од 1 до 5 бодује
сваког кандидата понаособ.
Након завршене провере, утврђује се укупан број бодова који је добио сваки
кандидат понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије који је
освојио један кандидат, а затим се утврди просечна оцена поделом добијеног збира
са бројем чланова Комисије.
Члан 9.
Комисија, након спроведене провере и оцењивања, на основу укупног броја
бодова који је освојио сваки кандидат, саставља ранг листу свих кандидата који су
бодовани у изборном поступку.
Уколико два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није
могуће одредити листу за именовање са три најбоље рангирана кандидата,
Комисија ће одредити додатну усмену проверу кандидата са истим бројем бодова.
За додатну усмену проверу Комисија унапред припрема додатних 5 питања
која ће бити постављена кандидатима са истим бројем бодова.
О датуму, времену и месту обављања додатне усмене провере Комисија ће
писаним путем обавестити кандидате из става 2. овог члана, најкасније у року од 3
дана пре дана одређеног за вршење провере.
У погледу начина бодовања и утврђивања укупног резултата сваког
кандидата у додатној усменој провери примењују се одредбе члана 8. ове Одлуке.
Члан 10.
Комисија саставља ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим
резултатом испунила мерила за избор директора јавног предузећа.
Комисија ранг листу заједно са записником о изборном поступку, доставља
Општинској управи Општине Врбас ради припремања нацрта акта о именовању
првог кандидата са ранг листе и доставља га Општинском већу општине Врбас.
Члан 11.
Општинско веће општине Врбас утврђује предлог акта о именовању првог
кландидата са ранг листе за директора јавног комуналног предузећа и доставља
га Скупштини општине Врбас на одлучивање.
Члан 12.
Скупштина општине Врбас, разматра предлог акта и доноси решење о
именовању директора Јавног комуналног предузећа .
Решење о именовању директора је коначно.
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Члан 13.
Решење о именовању директора са образложењем објављује се у
"Службеном гласнику Републике Србије,"Службеном листу општине Врбас" и на
интернет страници општине Врбас.
Члан 14.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да поднесе
захтев за увид у конкурсну документацију.
Комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева, кандидату
из става 1. овог члана омогући увид у конкурсну документацију , у присуству члана
Комисије.
На достављање акта о именовању директора примењују се одредбе закона
којим се уређује општи управни поступак.
Члан 15.
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од 8 дана од дана
објављивања решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије".
Рок из става 1. oвог члана , из нарочито оправданих разлога, може се
продужити за још 8 дана.
Ако именовани кандидат не ступи на рад у роковима утврђеним ставом 1. и 2.
овог члана за директора јавног предузећа именује се следећи кандидат са ранг
листе.
Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад у роковима из става 1. и
2. овог члана спроводи се нови јавни конкурс, на начин и по поступку прописаним
Законом.
Јавни конкурс из става 4. овог члана расписује се у року од 30. дана од дана
истека рокова из става 1. и 2. овог члана.
Члан 16.
Ако Комисија утврди да ниједан кандидат који је учествовао у изборном
поступку не испуњава услове за именовање, спроводи се нови јавни конкурс на
начин и по поступку прописаним Законом.
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се у року од 30. дана од дана
када је Комисија утврдила да ниједан кандидат не испуњава услове за именовање.
Члан 17.
Лице задужено за давање информација о спровођењу Јавног конкурса је члан
Комисије за именовања Скупштине општине Врбас.
Члан 18.
Ову Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-63/2016-I/01
Дана: 14. јула 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.
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На основу члана 24. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас, Скупштина
општине Врбас, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СТАНДАРД“ ВРБАС

Предузеће у коме се врши избор директора:
Јавно комунално предузеће „Стандард“ Врбас.
Матични број:08057982, ПИБ: 100637388, уписано у регистар Агенције за привредне
регистре Решењем бр. БД. 65817/2015 од 30. јула 2015. године.
Претежна делатност:
 35.30 Снабдевање паром и климатизација.
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса.
Мандат директора и место рада:
Директор Јавног комуналног предузећа је функционер који обавља јавну
функцију.
Мандат директора траје четири године.
Место рада је у Врбасу, ул. V Пролетерска број 1.
Услови за именовање директора:

да је пунолетно и пословно способно лице,

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,

да има најмање пет година радног искуства на пословима за
које захтева високо образовање из тачке 2) овог става,

да има најмање три године радног искуства на пословима који
су повезани са пословима јавног предузећа,

да познаје област корпоративног управљања,

да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,

да није члан органа политичке странке , односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке
странке,

да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
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да му нису изречене мере безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична дела , и то :
1) обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој
установи,
2) обавезно психијатриско лечење на слободи,
3) обавезно лечење наркомана,
4) обавезно лечење алкохоличара,
5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у
изборном поступку који спроводи Комисија за именовања Скупштине општине
Врбас увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором у вези:
 познавања система локалне самоуправе,
 познавање система, односно функционисања Јавног комуналног
предузећа у складу са Законом о јавним предузећима, обављања
делатности у складу са законом који регулише делатност Јавног
комуналног предузећа и донетим одлукама Скупштине општине Врбас у
вези те делатности .
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,
Уверење о држављанству,
Диплома или уверење остручној спреми,
Доказ о радном искуству и доказ о радном искуству на руководећим
пословима,
7. Уверење да кандидату нису изречене мере безбедности у складу са
условима за именовање директора ставом 9. тачке од 1-5,
8. Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело против привреде,
правног саобраћаја и службене дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне делатности јавног предузећа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: дипломирани
правник Тијана Вуковић, контакт телефон 064-8859-880.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Скупштина општине Врбас, Комисија за именовањa Скупштине општине
Врбас, са назнаком - пријава на јавни конкурс за именовање директора ЈКП
“Стандард“ Врбас из Врбаса - не отварај
21460 Врбас, улица Маршала Тита 89
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Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве, неразумљиве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене закључком
Комисије за именовања, против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања Скупштине општине Врбас.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс о
датуму одржавања усменог разговора са истим.
Овај јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу општине Врбас“, дневним новинама „Политика“ Београд, као и
на званичној интернет презентацији Општине Врбас - www. vrbas.net с тим што се
мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“ .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-64/2016-I/01
Дана: 14. јула 2016. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

САДРЖАЈ

Редни
број

Страна

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС

90.

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА «СТАНДАРД» ВРБАС

1459

Број: 10. Страна 1466. Службени лист општине Врбас, 21. јул 2016. године __

Издавач: Скупштина општине Врбас
Одговорни уредник: Сандра Срдановић - Технички уредник: Марија Тот
Адреса: Врбас, Маршала Тита 89 - Телефон: 021/7954-000, факс: 021/705-990
Годишња претплата: 9.000,00 динара – један примерак: 300,00 динара
Жиро рачун број: 840-13640-45 Општинска управа Врбас
Лист излази по потреби - Тираж: 65 примерака

