
                

 

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник 

Републике Србије” број 15/16), и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач, Скупштина општине 

Бач, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС 

За избор директора 

Јавног комуналног предузећа  ,,Тврђава”  Бач 

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ: 

 

Јавно комунално предузеће ,,Тврђава” Бач, Маршала Тита број 73, 

Матични број: 08012814, 

Уписано код Агенције за привредне регистре под бројем 67378/2005 од  

 14. 07. 2005. године, 

ПИБ: 101451294 

Претежна Делатност: 3600 -  сакупљање, пречишћавање и дистрибуција 

воде 

Пословање и рад Јавног комуналног предузећа ,,Тврђава” Бач уређује се 

Одлуком о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа Тврђава Бач 

(,,Службени лист општине Бач”, број 28/16) и Статутом овог јавног предузећа. 

РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ: 

Директор Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач. 

Директор Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач представља и заступа 

Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног 

предузећа, одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију 

одлука и других аката Скупштине општине Бач, Председника и Општинског 

већа, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран 

је за његово спровођење , предлаже извршног директора, закључује уговор о 

раду са извршним директором, у складу са законом којим се уређују радни 

односи, , доноси акт о систематизацији, и врши друге послове одређене законом, 

оснивачким актом и Статутом јавног предузећа. 



 

 

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ: 

 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора, Трг др Зорана 

Ђинђића број 2, 21420 Бач, са назнаком ,,за јавни конкурс - избор директора 

јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач. 

 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ: 

 

1. Извод из матичне књиге рођених, 

2. Диплому о стеченом високом образовању, 

3. Исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други акти из којих 

се доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које 

се захтева високо образовање, односно да има најмање три године радног 

искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног 

предузећа „Тврђава“ Бач као и да има радно искуство у организовању рада и 

вођењу послова  

4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице 

није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције органа политичке странке, 

5. Потврда надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од 

најмање шест месеци, 

6. Потврда надлежног органа да лицу, у складу са законом који уређују 

кривична дела, није изречена мера безбедности обавезно психијатријско 

лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење 

на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара и 

забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код 

надлежног органа. 

 



Одредбом члана 9.  и члана 103. Закона о општем управном поступку  

(„Службени гласник РС“, бр. 18/16), прописано је између осталог 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 

прибављати сама.  Потребно је да кандидат, уз напред наведене доказе, 

достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави 

податке  о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити 

сам. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 

потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће 

одбацити закључком против кога није допуштена жалба. 

Јавни конкурс оглашава се у ,,Службеном гласнику Републике 

Србије”, ,,Службеном листу општине Бач”, у дневном листу ,,Информер”, као и 

на званичној интернет презентацији општине Бач, www.bac.rs  

Овај конкурс објављен је у Службеном гласнику РС, број: 44/2017. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-51/2017-I 

 

 

 

             Председник СО Бач 

             Борислав Антонић, с.р. 

 

 

http://www.bac.rs/

