
 
 

 

На основу чланова 30. и 36. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Јавног предузећа “Водоканал” Бечеј ("Службени лист општине Бечеј" број 
9/22), Скупштина општине Бечеј, оглашава: 
 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР 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. 8а, 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 пунолетно и пословно способно лице;  
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;  

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из подтачке 2) ове тачке;  

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:  
- 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;  
 
4. Место рада: налази се у Бечеју на адреси: улица Данила Киша бр. 8а; 
 
5. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата који се оцењују у 
изборном поступку и начин њихове провере: 



Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора  
оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву, писаном и усменом 
провером, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. Гласник РС“, бр. 
65/2016). 
Стручна оспособљеност кандидата оцењује се провером способности кандидата за 
практичну примену знања и вештина у обављању послова директора јавног предузећа 
одређених у складу са законом, усменим разговором или писаном провером. 
Знања кандидата оцењују се провером: познавања једне или више области из које је 
делатност за чије је обављање основано ЈП Водоканал Бечеј, односно познавања других 
делатности које обавља ово предузеће, познавања прописа којима се уређује правни 
положај јавних предузећа и привредних друштава, прописа којима се уређују услови и 
начин обављања делатности од општег интереса, познавања области корпоративног 
управљања, као и општих прописа о раду, знања једног или више страних језика, 

познавања рада на рачунару, као и посебних области знања, што ће се вршити усменим 
разговором или писаном провером.  
Вештине кандидата оцењују се провером: вештине аналитичког резоновања и логичког 
закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине комуникације 
у међуљудским односима, вештине стратешког планирања и управљања и вештине 
управљања ресурсима (материјалним, финансијским, кадровским и другим ресурсима 
значајним за рад јавног предузећа), што ће се вршити путем стандардизованих тестова. 
 
6. Рок у коме се подносе пријаве: 
је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике 
Србије“; 
 
7. 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 и одговорности на тим пословима, 
као и податке о посебним областима знања и вештина.  
 
8. Адреса за подношење пријава: Општина Бечеј, Трг ослобођења број 2, 21220 
Бечеј; са назнаком: За јавни конкурс за директора ЈП Водоканал Бечеј, НЕ ОТВАРАТИ. 
Општинска управа, поднете неотворене пријаве доставиће Комисији за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа општине Бечеј;  
 
9. Докази који се прилажу уз пријаву: 

1. кратка биографија; 
2. извод из матичне књиге рођених;  
3. очитану личну карту или копију личне карте; 
4. уверење о пословној способности издато од надлежног Центра за социјални рад; 
5. оверену копију дипломе о стручној спреми;  
6. исправе којима се доказује радно искуство у струци, радно искуство на пословима 

који су повезани са пословима јавног предузећа, познавање области 
корпоративног управљања (потврде, уверења, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство);  

7. оверена изјава код јавног бележника дата под кривичном и материјалом 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;  

8. уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање 
шест месеци (прибавља се од надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова, према месту рођења или месту пребивалишта кандидата); 

9. уверење надлежног органа 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.  
(прибавља се од надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова, према месту рођења или месту пребивалишта кандидата).  

10.  писмена изјава кандидата којом се опредељује за једну од могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. 
(Образац изјаве се налази на сајту општине Бечеј и објављен је уз овај конкурс). 
  

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника. Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општинским управама, а докази из тачака 4, 7, 8. и 
9, не смеју бити старији од 6 месеци од дана објављивања овог јавног огласа. 
 
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник 
РС", број 18/2016 и 95/2018) прописано је, између осталог и да орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама, те је сагласно томе 
потребно да учесници конкурса уз пријаву на јавни конкурс доставе и изјаву којом се 
опредељују за једну од могућности, да ли да орган прибави податке о којима се води 
слижбена евиденција или ће то они учинити сами.  
 
Документација о којима се води службена евиденција су:  извод из матичне књиге 
рођених, уверење да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци и уверење надлежног органа 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.  

 
 

10. Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу:  
Жолт Ловаши Латинчић,  Секретар СО Бечеј, адреса: Бечеј, Трг ослобођења бр. 2, e-

mail: skupstina@becej.rs. телефон 064/709-8837, сваког радног дана од 9-13 часова. 
 
 
НАПОМЕНА:  

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа ће одбацити закључком против кога није 
допуштена посебна жалба. 
 

Овај оглас се објављује у "Службеном гласнику Републике Србије",  "Службеном 
листу општине Бечеј", једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој 
територији Републике Србије и на интернет страници општине Бечеј www.becej.rs. 
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