На основу члана 29. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС»,
број 119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник РС», број 129/07) и члана 26. Статута општине Брус («Службени лист општине
Брус», број 14/08,2/14 и 10/14- Пречишћен текст) и Одлуке о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Расина“ Брус број
111- 2/2016-I,
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 29.01. 2016. године
објављује
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
за именовање директора
ЈКП «Расина» Брус
1. Подаци о Јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће «Расина»
Брус
- ПИБ: 101139329
- Матични број: 07262957
- Претежна шифра делатности:
36,00-сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место:
- директор Јавног комуналног предузећа «Расина» Брус.
Послови директора: 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, предлаже финансијске извештаје,
извршава одлуке надзорног одбора, врши и друге послове одређене законом,
оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.
Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године а место
рада је Брус.
3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих
услова прописаних одредбама Закона о раду («Службени гласник РС», број
24/05, 61/05 и 54/09, 32/13 i 75/14), испуњавају и следеће посебне услове:
- да је пунолетно и пословно способно,
- да је држављанин Републике Србије,
- да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од 4
године,
- да има 3 године радног искуства на руководећим пословима, од тога да
има најмање једну годину радног искуства на пословима из делатности за
чије обављање је основано предузеће,
- да поседује стручне, организационе и друге способности неопходне за
успешно организовање и обављање функције директора,
- да није осуђивано за кривично дело против, привреде, правног саобраћаја
и службене дужности,
- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности
која је претежна делатност јавног предузећа.
4. Пријава на 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 конкурс, податке о стручном усавршавању и податке о
посебним областима знања ако их има.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- доказ о стручној спреми,
- доказ да има општу здравствену способност,
- доказ о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство-радна књижица)
- доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног
саобраћаја и службене дужности,
- доказ да лицу није изречена мера безбедности, забране обављања
делатности која је претежна делатност предузећа.
Кандидати поред напред наведеног уз пријаву су дужни да поднесу програм који
намеравају да остваре у циљу развоја Јавног предузећа и повећања добити.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код
надлежног органа.
5. У изборном поступку, усменим разговором, пред Комисијом, проверава се
поседовање знања из области које су надлежност и одговорност директора
Јавног предузећа сходно важећим законским прописима, као и стручних
организационих и других способности неопходних за успешно организовање и
обављање функције директора.
6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана
објављивања јавног конкурса у «Службеном гласнику РС», Комисији за
именовање директора, на адресу Општинска управа општине Брус улица Краља
Петра I број 120, у затвореним ковертама са назнаком «За конкурс», или преко
писарнице органа управе.
7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање
директора: Милица Михајловић, дипл.правник, бр.тел 069/8155762 .
8. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази комисија ће Закључком одбацити.
9. Оглас о јавном конкурсу објавити у «Службеном гласнику РС», најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије и на
интернет страници општине Брус.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРУС
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29.01.2016. године
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