
 

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕН ЈЕ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“, БРОЈ 101/2014 од 19.09.2014.године 

 

 

На основу чланова 29. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
119/12, 116/2013 и 44/2013) и члана 2. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 
директора ЈП Водоканал Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 6/2013), Скупштина 
општине Бечеј, оглашава 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ  

на мандатни период од 4 године 

 

1. Подаци о јавном предузећу 

пуно пословно име: Јавно предузеће Водоканал Бечеј,  
скраћено пословно име: ЈП Водоканал Бечеј,  
седиште: улица Данила Киша бр. 8/а, Бечеј, 
матични број: 08069921;  
ПИБ: 101981142; 
претежна шифра делатности: 3600 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;  
 

2. Радно место, за које се спроводи јавни конкурс је: 
Директор ЈП Водоканал Бечеј, чији је оснивач општина Бечеј; 
    

3. Услови за именовање директора ЈП: 
1) да је лице пунолетно и пословно способно; 
2) да кандидат има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, 
магистар наука), односно на академским студијама првог степена у трајању од најмање 
четири године из области машинства, економије, права, грађевине, технологије, 
пољопривреде или природноматематичке области; 
3) да није осуђивано за кривична дела против привреде, правног саобраћаја и службене 
дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је 
делатност Јавног предузећа; 
4) да има најмање три године радног стажа. 
 

4. Место рада: налази се у Бечеју на адреси улица Данила Киша бр. 8/а; 
 

5. Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку 
и начину њихове провере: 

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у доказе 
приложене уз пријаву и усменим разговором.  
 

6. Рок у коме се подносе пријаве: 
је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“; 
 

7. Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу:  
име и презиме: Оршоља Момчиловић, секретар Скупштине општине Бечеј,   
адреса: Трг ослобођења број 2, 21220 Бечеј,  
телефон: 064/89-59-047,  
имејл: orsolja.momcilovic@becej.rs,  



радно време од 08,00 – 13,00 часова. 
 

8. Адреса за подношење пријава: 
Општина Бечеј, Трг ослобођења број 2, 21220 Бечеј;  
са назнаком: Комисија за именовање директора јавних предузећа – ЈП Водоканал Бечеј; 
 

9. Докази који се прилажу уз пријаву: 
1. извод из матичне књиге рођених;  
2. диплома о стручној спреми;  
3. извод из казнене евиденције – од надлежне Полицијске управе и уверење надлежног 
привредног суда да није изречена мера безбедности забране вршења делатности;  
4. радна књижица; 
5. радна биографија;  
6. план развоја делатности Јавног предузећа за мандатни период. 
 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду. 
 

10. Напомене:  
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
пребивалишта, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким 
описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним 
областима знања. 
 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовање директора јавних предузећа. 
 

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија за именовање директора јавних предузећа ће 
одбацити. 
 

Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, и дневној 
новини „Политика“ и на интернет страници општине Бечеј www.becej.rs. 
 


