Скупштина општине Чока на основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.
119/2012), оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА
I ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Назив: Јавно комунално предузеће Чока
Седиште: Чока, ул. Палих бораца бр.5.
Матичи број: 08148058
II ПОДАЦИ О РАДНОМ МЕСТУ: Директор Јавно комунално предузеће Чока
III УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА:
За директора јавног предузећа, на мандатни период од 4 године именује се лице које поред законом
прописаних општих услова испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно,
2) да је држављанин Републике Србије,
3) да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је
оснивано јавно предузеће,
4) да има вишу стручну спрему , машинског, грађевинског, правног, хортикултуролошког или економског смера,
5) да има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима,
6) да поседује знање српског и мађарског језика,
7) да поседује знање рада на рачунару,
8) да има возачку дозволу ''Б'' категорије,
9) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке,
10) да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,
11) да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног
предузећа.
IV МЕСТО РАДА: Чока, ул. Палих бораца бр.5.
V РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".
VI ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ: Марија Палатинуш, запослена у
Општинској управи Чока , Чока, Потиска бр.20., тел. бр: 0230-71-000.
VII АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ је: Комисија за именовање директора Јавног комуналног
предузећа Чока, 23320 Чока, Потиска бр.20, са назнаком „За конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа Чока“ – не отварати.
VIII ДОКУМЕНТИ И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС: пријава са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству, назив радног места на који се кандидат/киња пријављује, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе о стручној оспособљености,
исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврда, решење или други акт из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оверена фотокопија возачке дозволе Б
категорије. Уверења под тачком 9), 10) и 11) услова конкурса.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општинском органу управе или суду.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за именовања
општине Чока одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, у дневном листу „Политика“ и на интернет
страници општине Чока : www.coka.rs
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