
   

На основу члана 31. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/2016 

и 88/2019) и  члана 6. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА„ДРУГИ - ОКТОБАР“Вршац  бр.011-92/2020-

II-01 од 21.12.2020. године, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈКП 

„ДРУГИ-ОКТОБАР“ Вршац, објављује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ - 

ОКТОБАР “ Вршац 

 

I 

 Расписује  се Јавни   конкурс    за    избор  директора ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ДРУГИ - ОКТОБАР“ Вршац   (у  даљем  тексту:  ЈКП  „ ДРУГИ - 

ОКТОБАР “ Вршац),  са седиштем у Вршцу, ул. Стевана Немање 26. 

Матични  број  ЈКП  „ ДРУГИ - ОКТОБАР “ Вршац   je:  08010072,  a  

регистровано je Решењем Агенције за  привредне регистре  БД 94108/2015. 

Претежна   делатност   JКП  „ ДРУГИ - ОКТОБАР“   Вршац   је:  3811 

скупљање отпада који није опасан. 

 

II 

 Именовање директора се врши  на одређено време, на мандатни период од 4 

(четири) године.  

 Место рада директора је у Вршцу, ул. Стевана Немање 26. 

 

III 

 За директора JКП„ДРУГИ - ОКТОБАР“ Вршац може бити именовано лице које 

испуњава следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно;  

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 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 

студијама  у области правних, економских и техничких наука;  

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из подтачке 2) овог става;  

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:  

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;  

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;  

(3) обавезно лечење наркомана;  

(4) обавезно лечење алкохоличара;  

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.  

 

 Учесници конкурса  за  избор  директора  JКП„ДРУГИ - ОКТОБАР“ Вршац 

дужни су да, уз пријаву на конкурс, поднесу програм који намеравају да остваре у 

циљу  развоја  предузећа и  повећања добити. 

 

IV 

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном 

поступку и начин њихове провере: познавањем делокруга рада Јавног предузећа; 

стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације-увидом у 

податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког 

закључивања, организационе и стручне способности у вези са руковођењем-писано, 

путем стандардизованих тестова; знање једног светског језика провераваће се 

усменим разговором или писаном провером. 

 

V 

 Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику Републике Србије“. 

 Пријава на јавни конкурс садржи поред личних података и податке о 

образовању, о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је 

кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим 

пословима, податке о стручној оспособљености и податке о посебним областима 

занимања, знања и вештинама. 

VI 

 Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се: 

- уверење о држављанству; 

- извод из матичне књиге рођених; 

- дипломa о стеченом образовању; 

- исправа/е којима се доказује радно искуство на пословима за које се захтева 

високо образовање и радно искуство на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа (потврде, решења, препоруке, уверења и други 

акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је 

стечено радно искуство и у ком периоду је стечено радно искуство), 

- уверење да кандидат није лице осуђиванo на казну затвора од најмање 6 

месеци,   

- уверење да кандидату није изречена мера безбедности наведена у поглављу III 

став 1. тачка 9) овог конкурса, 



- доказ да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке, 

- Програм развоја Јавног предузећа. 

 

 Докази уз пријаву се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена  

пред надлежним органом.  

                                                       VII 

Изборни поступак може да се спроведе у више  делова, писменом провером, 

организовањем усменог разговора са кандидатима или на други начин према 

одређеним мерилима. 

 

VIII 

 Пријаве са доказима о испуњавању услова јавног конкурса доставити на адресу: 

ЈКП „ДРУГИ - ОКТОБАР“ Вршац, Стевана Немање 26, 26300 Вршац,  са назнаком    

„За јавни конкурс –за  избор директора  ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ Вршац  и то 

препорученом поштанском пошиљком или лично. 

 

IX 

 Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Ален Делкић, 

запослен у ЈКП „ДРУГИ-ОКТОБАР“ Вршац, телефон 069-843-53-38 или на e-mail 

адресу alen.delkic@oktobar.rs 

X 

 Непотпуне пријаве (уз које нису приложени сви потребни докази), као и 

неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене закључком Комисије, против 

којег није допуштена посебна жалба. 

 

XI 

 Овај jавни конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, 

дневном листу „Политика“, као и на званичној интернет страници Града Вршца 

www.vrsac.org.rs 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.vrsac.org.rs/

