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74./
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
„STANDARD „ ADA
del.br. 59/JKP-2/5
dana: 17.jula 2009.god.
Na osnovu člana 44. i 47.. Statuta Javnog komunalnog
preduzeća „Standard” Ada i Odluke br.5. sa II. redovne
sednice Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća
„Standard” Ada koji je održan dana: 17.jula 2009.god.,
sapisiju se:

KÖZMŰVESITÉSI KÖZVÁLLALAT
„STANDARD„ ADA
Iktató sz. 59/jkp-2/5
Dátum: 2009.07.17.
Az
adai
„Standard”
közművesitési
közvállalat,
Statútumának 44. és 47. szakasza alapján, valamint az
adai
„Standard”
közművesitési
közvállalat
Igazgatóbizottságának 2009. július 17. -én meghozott 5
számú döntése alapján kiirja

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG
KOMUNALNOG PREDUZEĆA „STANDARD” ADA

AZ ADAI „STANDARD” KÖZMŰVESITÉSI
KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJÁNAK
MEGVÁLASZTÁSÁRA ÉS KINEVEZÉSÉRE IRÁNYULÓ
PÁLYÁZATOT

Za direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard”
Ada može biti izabrano imenovano lice koji pored opštih
uslova predvidjen zakonom ispunjava i sledeće uslove:
– da ima VII. ili VI. stepen stručne spreme
gradjevinskog, šumarskog ili ekonomskog smera,
– da ima položen stručni ispit,
– da ima četiri godine radnog iskustva na rukovodećim
poslovima,
– da ima radno iskustvo u komunalnim delatnostima
minimalno tri godine,
– da se koristi engleskim ili drugim svetskim jezikom.
– da se koristi jezicima koji su na teritoriji opštine u
službenoj upotrebi.
Direktora javnog preduzeća imenuje Osnivač na mandatni
period od četiri godine.
Kandidati uz prijavu na konkurs treba da podnesu sledeće
dokaze o podobnosti za izbor i imenovanje direktora
javnog preduzeća:
- dokaz o stručnoj spermi,
- dokaz da imaju četiri godine radnog iskustva na
rukovodećim poslovima,
- dokaz da imaju radno iskustvo u komunalnim
delatnostima minimalno tri godine,
- dokaz da se koriste engeleskim ili drugim stranim
jezikom,
- dokaz da se protiv njh ne vodi istražni postupak i da nisu
kažnjavani zbog izvršenja krivičnog dela koji ih stvara
nepodobnim za obavljanje poslova poslovodnog organa,
- program koji žele ostvariti u cilju razvoja Javnog
preduzeća i povećanja dobiti i
- sve druge dokaze za koje kandidat smatra da će
pozitivno utucati na njegov izbor..
Prijave na konkurs se podnose KONKURSNOJ KOMISIJI
u roku od 15 dana, računajući od dana objavljivanja u
„Službenom listu opštine Ada,” na sledeću adresu: JKP
„Standard” Ada ul. 8. okotobar br.1, 24430 Ada, u
zatvorenim kovertama sa naznakom „ prijava na
konkurs”.
Nepotpune i neblagovremene prijave Konkursna komisija
neće razmatrati.

Az adai „Standard” közművesitési közvállalat igazgatói
állására az alábbi feltételeknek eleget tevő személy
nevezhető ki:
- erdészeti, épitészeti, vagy közgazdasági szakon szerzett
VII. vagy VI. képzettségi fokozattal kell rendelkeznie,
- rendelkezik szakvizsgával,
- rendelkezik vezetői állásban szerzett négy éves
tapasztalattal,
- minimum három év munkatapasztalata van a
közművesitési tevékenységben,
- használja az angol vagy valamelyik más világnyelvet,
- használja a község területén hivatalosan használatban
lévö nyelveket.
A közvállalat igazgatóját az Alapitó nevezi ki négy éves
mandátumra.
A pályázónak a pályázatra való jelentkezési levél mellé
csatolnia kell alkalmasságát bizonyitó okmányokat
melyekkel igazolja, hogy megfelel a közvállalat igazgatói
állásának betöltésére kiszabott feltételeknek
- képzettségről szóló bizonylatot,
- vezetői állásban szerzett négy éves munkatapasztalatról
szóló bizonylatot,
- kozművesitési tevékenységekben szerzett minimum
három éves munkatapasztalatot bizonyitó okmányt,
- bizonylatot az angol vagy valamely más világnyelv
használatáról,
- bizonylatot arról, hogy nem folyik ellene eljárás és nem
büntetett
olyan
büntény
elkövetéséért
amely
alkalmatlanná teszi vezetöi állás betöltésére,
- a közvállalat fejlesztését és jövedelmének növelését
előirányzó elképzelését, programját,
- minden egyéb bizonylatot amely a pályázó szerint
pozitivan befolyásolhatja megválasztását.
A pályázatra való jelentkezést a PÁLYÁZATI BIZOTTSÁGnak kell benyűjtani az adai „Ada község hivatalos lapjá”ban való megjelentetéstől számitott 15 napon belül, a
következő cimre:
„Standard” közművesitési közvállalat, Október 8 u. 1.,
24430 Ada „pályázatra való jelentkezés” felirattal
ellátott zárt boritékban.
A hiányos és késve érkezett jelentkezéseket a Pályázó
bizottság nem veszi figyelembe.

Predsednik Upravnog odbora:
Sirbik Albert dipl.ing. s.r.

Az Igazgató bizottság elnöke:
Szirbik Albert, okl.mérnök s.k.
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На основу члана 59. ст. 2. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/2007), члана 77. Ст. 2. Статута општине Ада
(''Службени лист општине Ада'', број 27/2008), као и на
основу члана 61. Одлуке о Општинској управи
општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број
3/2009),
Општинско Веће општине Ада, на својој седници
одржаној 05. 08. 2009. године, доноси

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (SzK Hivatalos
Közlönye, 129/2007 szám) 59. szakaszának 2.
bekezdése, Ada Község Statútuma (Ada Község
Hivatalos Lapja, 27/2008 szám) 77. szakaszának 2.
bekezdése,
valamint
Ada
Község
Községi
Közigazgatásáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos
Lapja, 3/2009 szám) 61. szakasza alapján,
Ada Község Községi Tanácsa, a 2009.08.05-én megtartott
ülésén meghozta a

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА

VÉGZÉST
AZ ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSÁBAN
LÉVŐ MUNKAHELYEK BELSŐ SZERVEZÉSÉRŐL ÉS
RENDSZEREZÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Ада, који је донео
Начелник Општинске управе
општине Ада под
Бројем: 110-2/2009-04 дана 01.06. 2009. године.

I.
Ada Község Községi Tanácsa jóváhagyja az Ada Község
Községi Közigazgatásában lévő munkahelyek belső
szervezéséről és rendszerezéséről szóló szabályzatot,
melyet 110-2/2009-04 szám alatt, 2009. június 1-én Ada
Község Községi Közigazgatási Hivatalának vezetője
hozott meg.

II
II.
Ово решење се објављује у ''Службеном листу A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik
општине Ада''.
meg.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Број: 020-4-38/09-03
ПРЕДСЕДНИК,
Ада, 05. 08. 2009. године
Билицки Золтан с.р.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 020-4-38/09-03
Ада, 2009.08.05.

Bilicki Zoltán, s.k
ELNÖK

