РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
КОМИСИЈА ЗА ПЕРСОНАЛНА ПИТАЊА
Број: 06-79-84/22-I
Дана: 14.06.2022. године
Зрењанин

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 51. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 33/20) Комисија за персонална питања
дана 14.06.2022. године утврдила је Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин
и исту упућује Скупштини града Зрењанина, на разматрање и доношење.
За известиоца по овој тачки одређује се Светлана Грујић.

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ПЕРСОНАЛНА ПИТАЊА
Кристина Ћиришан

На основу члана 38.став 2. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник
Републике Србије” број 15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 11. Статута града
Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, бр, 17/20 - пречишћен текст) и члана
44. Статута Јавног комуналног предузећа “Чистоћа и зеленило” Зрењанин, (“Службени
лист града Зрењанина” број 29/16) Скупштина града Зрењанина на седници одржаној
___________ 2022. године, донела је

О Д Л У К У
о спровођењу јавног конкурса за избор директора
Јавног комуналног предузећа “Чистоћа и зеленило” Зрењанин
Члан 1.
За избор директора Јавног комуналног предузећа “Чистоћа и зеленило”
Зрењанин (у даљем тексту: Предузеће), чији је оснивач град Зрењанин, спровeшће се
јавни конкурс.
Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део ове одлуке, објављује се у
“Службеном гласнику Републике Србије”, “Службеном листу града Зрењанина”,
дневним новинама “Aло” и на интернет страници града Зрењанина www.zrenjanin.rs, у
року од 8 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор директора Предузећа (у даљем тексту: јавни конкурс)
спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора (у даљем тексту:
Комисија).
Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања
јавног конкурса у “Службеном гласнику Републике Србије”.
Члан 5.
Пријаве на јавни конкурс са документацијом и доказима о испуњености услова
подносе се Комисији, препорученом пошиљком, путем поште или лично преко
писарнице Градске управе града Зрењанина, у затвореној коверти на адресу;
Скупштина града Зрењанина, Комисији за спровођење конкурса за избор
директора, са назнаком: Пријава на конкурс за избор директора Јавног комуналног
предузећа “Чистоћа и зеленило” Зрењанин НЕ ОТВАРАТИ, Трг Слободе 10, 23000
Зрењанин.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази неће бити предмет разматрања, већ ће бити одбачене посебним закључком
комисије, против којег није допуштена посебна жалба.
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Члан 6.
Комисија ће вршити проверу и оцену:
- познавање система локалне самоуправе;
- познавање система функционисања јавнокомуналних предузећа у складу са
Законом о јавним предузећима, као и обављања делатности од општег интереса у
складу са законом и одлукама донетим од стране органа града, функционисања
партнерства јавног и приватног сектора;
- опште културе, елоквентности, познавања делатности и рада и функционисања
јавног предузећа за које се лице кандидује;
- достављених предлога програма рада кандидата за мандатни период.
Предлог програма из алинеје 4. овог члана обавезно треба да садржи:
- пројекцију програма пословања са елементима садржаним у Закону о јавним
предузећима, израђен на основу параметара из Извештаја о пословању Предузећа за
2021.годину и Програма пословања Предузећа за 2022.годину;
- предлог мера за унапређење и повећање ефикасности и функционисања
Предузећа, са планом за период од 4 године.
Члан 7.
Комисија ће по истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс, а пре
спровођења поступка провере кандидата, на припремној седници извршити увид у
поднете пријаве и утврдити да ли су поднете пријаве благовремене, разумљиве и да ли
су уз пријаву приложени сви поптребни докази.
Провера из члана 6. ове одлуке, вршиће у складу са одредбама Уредбе о
мерилима за именовање директора (“Службени гласник РС” бр. 65/16), путем:
- усмене провере и
- оцене достављених предлога рада кандидата.
О датуму, времену и месту обављања провере, Комисија ће писаним путем
обавестити све кандидате чије су пријаве исправне, најмање осам дана пре отпочињања
изборног поступка.
Оцену предлога програма Комисија спроводи, на посебној седници уз
консултације са стручним службама органа града у зависности од области, уколико је
то неопходно, ради додатних стручних појашњења.
Члан 8.
Комисија, након спроведене провере и оцењивања, на основу укупног броја
бодова који је освојио сваки кандидат, саставља ранг ранг листу са највише три
кандидата која су са најбољим резултатом испунила мерила за избор директора јавног
предузећа
У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није
могуће одредити ранг листу за избор са три најбоље рангирана кандидата Комисија ће
одредити додатну усмену проверу кандидата са истим бројем бодова.
Члан 9.
Кандидати који се заказаног дана не одазову позиву на писану или усмену
проверу или додатну усмену проверу, а своје одсуство Комисији не оправда, усмено
или у писаној форми, сматраће се да је одустао од пријаве, односно кандидатуре, што
ће Комисија констатовати у Записнику о изборном поступку.
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Члан 10.
Комисија ранг листу кандидата из члана 8. став 1. ове Одлуке , заједно са
Записником о спроведеном изборном поступку доставља, Скупштини града Зрењанина
- Комисији за персонална питања, ради припреме предлога акта о именовању директора
Предузећа.
Комисија за персонална питања, предлог акта о именовању директора са ранг
листом за избор доставља Скупштини града на одлучивање.
Члан 11.
Скупштина града након разматрања предлога доноси решење о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата са ранг листе.
Уколико има више предлога за именовање, Скупштина ће се о њима
изјашњавати у поступку јавног гласања, прозивком одборника, у складу са
Пословником Скупштине града Зрењанина.
Члан 12.
Решење о именовању директора Предузећа, са образложењем, објављује се у
“Службеном гласнику Републике Србије” и “Службеном листу града Зрењанина”.
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана
објављивања решења о именовању у “Службеном гласнику Републике Србије”.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да поднесе захтев за
за увид у конкурсну документацију у року од два дана од дана објављивања у
“Службеном листу града Зрењанина”.
Комисија је дужна да у року од два дана од пријема захтева, кандидату омогући
увид у конкурсну документацију, у присуству члана Комисије,
Члан 13.
Лице задужено за давање информација о спровођењу јавног конурса је
председник Комисије.
Члан 14.
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу града Зрењанина”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић
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О б р а з л о ж е њ е

Одредбом члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима (“Службени лист
Републике Србије” 15/16 и 88/19) прописано је да Одлуку о спровођењу јавног
конкурса за избор директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе, доноси орган јединице локалне самоуправе надлежан за именовање
директора јавног предузећа, на предлог надлежног органа јединице локалне
самоуправе.
Одредбом члана 36. став 1. тачка 11. Статута града Зрењанина (“Службени лист
града Зрењанина”, бр, 17/20 - пречишћен текст) регулисано је између осталог да
Скупштина града Зрењанина именује директора јавног предузећа чији је оснивач и
доноси одлуку о спровођењу Јавног конкурса за избор директора.
Одредбом члана 44. Сатута ЈКП “Чистоћа и зеленило”Зрењанин (“Службени
лист града Зрењанина” број 29/16) Зрењанин регулисано је да директора Предузећа
именује Оснивач на основу спроведеног јавног конкурса у скаду са Законом о јавним
предузећима.
На основу изнетог предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа “Чистоћа
и зеленило” Зрењанин у датом тексту.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Светлна Грујић

На основу члана 36., 37., 38., и 39. Закона о јавним предузећима (“Службени
гласник Републике Србије” број 15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 11. Статута града
Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, бр, 17/20 - пречишћен текст) и Одлуке
о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа
“Чистоћа и зеленило” Зрењанин број _________ Скупштина града Зрењанина објављује
ОГЛАС
о јавном конкурсу за избор директора
Јавног комуналног предузећа “Чистоћа и зеленило” Зрењанин
I ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
Објављује се јавни оглас за избор директора Јавног комуналног предузећа
“Чистоћа и зеленило” Зрењанин.
Седиште предузећа је у Зрењанину, улица Београдска бр.17.
ПИБ: 101165643
Матични број: 08049653
Претежна делатност је скупљање отпада који није опасан
II ПОДАЦИ О РАДНОМ МЕСТУ
Место рада директора предузећа је у седишту предузећа.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
Директора предузећа именује Скупштина града Зрењанина на период од 4
године.
III УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
Право пријављивања има свако заинтересовано лице које испуњава услове
предвиђене Законом о јавним предузећима и то:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да је држављанин Републике Србије;
3) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајњу од најмање
четири године, односно на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ
бодова,мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
4) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 3);
5) да има најмање 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;
9) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
10) 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 лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
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(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
IV ПОДАЦИ О ДОКАЗИМА КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ
Кандидати су дужни да уз пријаву на јавни конкурс доставе:
1) професионалну биографију, са контакт телефоном и адресом електронске поште;
2) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
3) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију);
4) диплому о стеченом високом образовању из главе III став 1. тачка 3) овог огласа
(оригинал или оверену фотокопију);
5) доказ о радном искуству из главе III став 1. тачка 4. овог огласа (оригинал или
оверена фотокопија потврде или решења послодавца о пословима које је кандидат
обављао, са називом радног места и описом задужења кандидата, сходно правилнику о
систематизацији радних места);
6) доказ о радном искуству из главе III став 1. тачка 5. овог огласа (као код
претходне тачке);
7) оверену изјаву у суду или код јавног бележника да није члан органа политичке
странке, односно потврду или други акт органа политичке странке да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке (оригинал или оверена
фотокопија);
8) доказ да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, (извод
из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а оригинал
или оверена фотокопија);
9) предлог програма рада предузећа за наредне 4 године.
V РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања у
“Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријаве се подносе Комисији за спровођење конкурса за избор директора
препорученом пошиљком, путем поште или лично преко пријемне канцеларије Градске
управе града Зрењанина, у затвореној коверти на адресу: Скупштина града
Зрењанина, Комисији за спровођење конкурса за избор директора, са назнаком:
Пријава на конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа “Чистоћа и
зеленило” Зрењанин НЕ ОТВАРАТИ, Трг Слободе 10 23000 Зрењанин.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет
разматрања, већ ће бити одбачене закључком Комисије за спровођење јавног конкурса,
против кога није допуштена посебна жалба.
VI ОРГАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА
Изборни поступак спроводиће Комисија за спровођење конкурса за избор
директора путем усмене провере и оцене доставњених предлога рада кандидата.
О датуму, месту и времену обављања провере, Комисија ће писменим путем
обавестити све кандидате чије су пријаве исправне, најмање осам дана пре отпочињања
изборног поступка.
VII КОНТАКТ ОСОБА
Контакт особа за давање обавештења о јавном конкурсу је Ђина Даријевић из
Зрењанина, председник Комисије, контакт телефон 066/866-0308.
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VIII НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА
Овај оглас се објављује у “Службеном гласнику Републике Србије”, “Службеном
листу града Зрењанина”, дневним новинама “Ало” и на интернет страници града
Зрењанина www.zrenjanin.rs

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

