
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Службени лист општине Нова Црња“ на основу члана 12. Закона о јавном информисању 

(„Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним гласилом, те се 

сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. 

 

„Службени лист општине Нова Црња” издаје орган управе општине Нова Црња, 

23218 Нова Црња,ЈНА број 110. 

 

Главни и одговорни уредник: Светлана Ђого Телефон број:815-260. 

Жиро рачун број: 840-494845-81 

 

 

Нова Црња, 24.11.2022. године  

 

    Година XXXI            Број: 20 
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109. На основу чл. 38. ст. 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 

88/19), Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, 

бр. 65/16), Статута општине Нова Црња („Сл.лист општине Нова Црња”, бр. 09/08, 16/12, 16/15 

и 2/19) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног 

предузећа  „8. Август“ Српска Црња чији је оснивач општина Нова Црња („Сл. лист општине 

Нова Црња“ бр. 19/22 ), Скупштина општине Нова Црња оглашава: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „8. АВГУСТ“ СРПСКА 

ЦРЊА 

 

Подаци о Јавном комуналном предузећу: ЈКП „8. Август“ Српска Црња, улица 

Партизанска број 4, матични број: 20547987, ПИБ: 106205013. 

Предузеће обавља комуналну делатност снабдевања корисника водом за пиће, 

сакупљања и одвођења отпадних вода, управљања комуналним отпадом, уређење и одржавање 

паркова, зелених и рекреационих површина, погребне и пратеће услуге, груби грађевински 

радови и специфични радови нискоградње, управљања пијацама, одржавања путева и улица, 

одржавања чистоће на јавним зеленим површинама, превоз путника у градском и приградском 

саобраћају, димничарске услуге, као и друге комуналне и друге делатности у складу са 

Статутом Јавног комуналног предузећа ЈКП „8.август“.  

Претежна делатност предузећа је: 3600–Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција 

воде. 

Радно место и послови: Директор ЈКП „8. Август“ Српска Црња на период од 4 (четири) 

године. 

Директор Јавног комуналног предузећа „8. Август“ Српска Црња, 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 Јавног предузећа и одговоран је за њихово спровођење, 

предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања јавног предузећа и одговоран 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, закључује уговоре о раду са извршним директорима, 

у складу са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о систематизацији и врши друге 

послове одређене Законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа. 

Место рада: Српска Црња, улица Партизанска 4. 

За избор директора предузећа потребно је испунити следеће услове: 

1. Да је пунолетан и пословно способан; 

2. Да је држављанин Републике Србије; 

3. 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; 

4. Да има најмање 5 (пет) година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 3.; 

5. Да има најмање 3 (три) године радног искуства на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа; 

6. Да познаје област корпоративног управљања; 

7. Да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

8. Да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 
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9. Да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци и да му нису изречене 

мере безбедности у складу са Законом којим се уређују кривична дела и то: 

• Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

• Обавезно психијатријско 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 

увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на Јавни конкурс, писаном и усменом 

провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног комуналног 

предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом 

о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр. 65/16).  

 Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) дана од дана објављивања овог Јавног 

конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси 

се Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавног комуналног предузећа „8. 

Август“ Српска Црња препорученом пошиљком, путем поште или лично преко писарнице у 

запечаћеној коверти на адресу: Општина Нова Црња, улица ЈНА број 110, 23218 Нова Црња са 

назнаком: 

„Пријава на Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „8. 

август” Српска Црња – НЕ ОТВАРАЈ“ 

 

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу: 

 

Пријава на јавни конкурс садржи: 

• Име и презиме кандидата; 

• Датум и место рођења; 

• Адресу становања; 

• Број телефона; 

• Адресу електронске поште (e-mail); 

• Податке о образовању; 

• Податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања. 

 

Докази који се прилажу уз пријаву: 

 

• Извод из Матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним 

књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 145/14 и 47/18); 

• Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног Центра за социјални 

рад); 

• Уверење о држављанству, не старије од 6 (шест) месеци у односу на дан 

објављивања јавног конкурса у „Сл. Гласнику РС“; 

• Диплома о стручној спреми; 

• Исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти) из којих се 

доказује најмање 5 (пет) година радног искуства на пословима за које се захтева 

условом постављено високо образовање. Из наведених исправа потребно је да се 

јасно види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 

стечено радно искуство.; 
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• Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова 

(потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у 

организовању рада и вођењу послова); 

• Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице 

има најмање 3 године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 

јавног предузећа); 

• Оверена Изјава кандидата дата под пуном кривичном и материјалном 

одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 

• Уверење Министарства унутрашњих послова РС да лице није осуђивано на казну 

затвора од најмање 6 (шест) месеци и да му нису изречене мере безбедности у 

складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: 

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности.  

(не старије од шест месеци од дана објављивања Јавног конкурса у „Сл. 

Гласнику РС“) 

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној копији код надлежног органа. 

Стручна оспособљеност и познавање корпоративног управљања може се проверити 

усменим разговором или писаном провером. 

Општинска управа општине Нова Црња, поднете неотворене пријаве доставља 

Комисији за спровођење конкурса за избор директора ЈКП „8. Август“ Српска Црња, у року 

од 3 (три) дана од дана истека рока за достављање пријава, на разматрање и даље поступање. 

Неблаговеремене, неразумљиве и неуредне пријаве, као и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавног 

комуналног предузећа „8. Август“ Српска Црња чији је оснивач општина Нова Црња, 

одбациће Закључком против ког није допуштена посебна жалба. 

Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Клара Салма, Председник 

Комисије, тел: 023/815-030 сваког радног дана у временском периоду од 08:00-13:00h. 

У складу са чл. 39. Закона о јавним предузећима Јавни конкурс се оглашава у 

„Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу Општине Нова Црња“, у 

дневном листу „Дневник“, као и на званичној интернет презентацији Општине Нова Црња: 

https://novacrnja.rs/ 
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