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92. 

На основу члана 36.став 3. и 4., члана 38. став 2. и 
члана 39. Закона о јавним предузећима (''Службени 
гласник РС'', број 15/2016) и Одлуке о спровођењу 
јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа 
за рекреацију „АДИЦА“ Ада, број 02-18/2017-01 од  
29.06.2017. године Скупштина општине Ада, 
објављује: 
 
 

ОГЛАС 
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

за избор директора Јавног предузећа за 
рекреацију „АДИЦА“ Ада 

 
I -  Подаци о јавном предузећу 
Предузеће послује под пословним именом: Јавног 
предузећа за рекреацију „АДИЦА“ Ада 
Седиште предузећа је у Ади, улица Трг ослобођења 
број 1. 
Матични број предузећа је 08681350, а ПИБ 
100983949 . 
Претежна делатност предузећа је: 9311 – Делатност 
спортских објеката. 
 
II – Јавни конкурс се спроводи за радно место: 
Директор Јавног предузећа за рекреацију „АДИЦА“ 
Ада. 
Директор се именује на период од 4 године. 
 
III – Место рада 
Ада, улица Трг ослобођења број 1. 
 
IV - Услови за именовање директора 
Кандидат за директора јавног предузећа мора да 
испуњава следеће услове: 
1)  да је пунолетно и пословно способно;  
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 
тачке 2; 
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: 

 A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 15/2016. szám) 36. szakaszának 3. és 4. 
bekezdése, 38. szakaszának 2. bekezdése és 39. 
szakasza, valamint az adai „ADICA” Üdültetési 
Közvállalat Igazgatójának megválasztására irányuló 
nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló határozat (szám 
02-18/2017-01, kelt: 2017.06.29.) alapján, Ada Község 
Képviselő-testülete megjelenteti a 
 

HIRDETMÉNYT  
A NYILVÁNOS PÁLYÁZATRÓL 

az adai „ADICA” Üdültetési Közvállalat igazgatója 
megválasztására 

 
I -  A közvállalat adatai 
A vállalat neve: „ADICA” Üdültetési Közvállalat, Ada  
Székhely: Ada, Felszabadulás tér 1. 
Törzsszám: 08681350 , PIB: 100983949 . 
A vállalat főtevékenysége: 9311 – Sportlétesítmény 
működtetése. 
 
 
 
 
II – A nyilvános pályázatott az alábbi munkahelyre 
folytatják le: 
Az adai „ADICA” Üdültetési Közvállalat igazgatója  
Az igazgatót 4 éves időszakra nevezik ki. 
 
III – A munkavégzés helye 
Ada, Felszabadulás tér 1. 
 
IV – Az igazgató kinevezésének feltételei 
A közvállalat igazgatója-jelöltjének az alábbi feltételnek 
kell megfelelnie: 
1) nagykorú és cselekvőképes; 
2) legalább négy évig tartó alapfokú, illetve 240 
kreditpont értékű alapképzésben, akadémiai 
mesterképzésben, szakirányú mesterképzésben, 
speciális akadémiai képzésben vagy speciális 
szakirányú képzésben  szerzett  felsőfokú végzettséggel 
rendelkezik 
 
3) legalább ötéves munkatapasztalata van olyan 
munkakörben, amely végzéséhez a jelen szakasz 2. 
pontja szerinti felsőfokú végzettségre van szükség; 
4) legalább hároméves munkatapasztalata van a 
közvállalat feladataival kapcsolatos munkakörben; 
 
5) ismeri a vállalatvezetés területét; 
6) munkatapasztalattal rendelkezik a 
munkaszervezésben és az ügyvezetésben; 
7) nem tagja politikai párt szervének, illetve szünetelteti 
a tisztség végzését a politikai párt szervében; 
 
8) nem ítélték el legalább hat hónapig tartó 
börtönbüntetésre; 
9) nem róttak ki rá biztonsági intézkedést a 
bűncselekményeket szabályozó törvénnyel 
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           (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. 
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 
за именовање директора јавног предузећа оцењује се 
у изборном поступку увидом у податке из пријаве и 
доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и 
усменом провером, односно на други одговарајући 
начин сходно потребама рада јавног предузећа, у 
складу са законом којим се уређује правни положај 
јавних предузећа и Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа („Службени 
гласник РС“, бр.65/16) 
 
V – Пријава на конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву 
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 
број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства и податке о 
посебним областима знања. 
Уз пријаву са биографијом кандидати прилажу доказе 
о испуњености услова, у оригиналу или овереној 
фотокопији, и то: 
- извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу 
сходно Закону о матичним књигама); 
- уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјани рад); 
- уверење о држављанству РС (не старије од шест 
месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса 
у „Службеном гласнику РС“); 
 
- диплому о стручној спреми; 
- исправе којима се доказује радно искуство на 
пословима за које се захтева високо образовање ( 
потврде или други акти из којих се доказује колико 
лице има година радног искуства на пословима за које 
се захтева високо образовање); 
- исправе којима се доказује радно искуство на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа (потврде или други акти из којих се доказује 
колико лице има радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа); 
 
- исправе којима се доказује радно искуство у 
организовању рада и вођењу послова (потврде или 
други акти из којих се доказује колико лице има радног 
искуства у организовању рада и вођењу послова); 
 
- изјава кандидата дата под кривичном и 
материјалном одговорношћу да није члан органа 
политичке странке, односно да му је одређено 
мировање у вршењу функције у органу политичке 
странке; 
- уверење надлежног органа да лице није осуђивано 
на казну затвора од најмање шест месеци и уверење 

összhangban, mégpedig a következők valamelyikét: 
 (1) kötelező pszichiátriai kezelés és őrzés 
egészségügyi intézményben; 

(2) elhelyezés nélküli kötelező pszichiátriai 
kezelés; 

(3) kábítószerfüggő kötelező kezelése; 
(4) alkoholista kötelező kezelése; 
(5) hivatás, tevékenység és kötelezettség 

végzésének tilalma. 
A jelöltjének szakmai képesítését, tudását és készségét 
a közvállalat igazgatói tisztségére való kinevezéshez a 
választási eljárásban értékelik, a pályázatban beadott 
adatokba való betekintéssel, írásbeli és szóbeli 
ellenőrzéssel, illetve egyéb megfelelő módon a 
közvállalat munkaszükségleteinek megfelelően, 
összhangban a közvállalatok jogi helyzetét szabályozó 
törvénnyel és a közvállalatok igazgatói 
megválasztásának mércéiről szóló kormányrendelettel 
(SZK Hivatalos Közlönye, 65/2016. szám). 
 
V – Pályázás és a melléklendő dokumentumok 
 
A nyilvános pályázatra jelentkezés tartalma: a pályázó 
utóneve és családneve, születési helye és ideje, 
lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, adatok a 
végzettségről, adatok a munkatapasztalat fajtájáról és 
hosszáról és adatok a külön ismeretekről. 
Az önéletrajzzal ellátott pályázathoz a jelöltek mellékelik 
a bizonyítékot a feltételek teljesítéséről, eredetiben vagy 
hitelesített fénymásolaton, mégpedig: 
- születési anyakönyvi kivonat (az anyakönyvekről szóló 
törvénynek megfelelő űrlapon); 
- bizonylat a munkaképességről (kiadva az illetékes 
Szociális Gondozói Központ részéről); 
- SZK állampolgársági bizonylat (hat hónapnál nem 
régebbi, a nyilvános pályázatnak a SZK Hivatalos 
Közlönyében való megjelentetésének napjától 
számítva); 
- diploma a megszerzett végzettségről; 
- okiratok, amelyek a munkatapasztalatot bizonyítják 
egyetemi végzettséget megkövetelő munkakörben 
(igazolások és egyéb dokumentumok, amelyek 
bizonyítják, hogy az illetőnek mennyi munkatapasztalata 
van egyetemi végzettséget megkövetelő munkakörben); 
- okiratok, amelyek a munkatapasztalatot bizonyítják a 
közvállalat ügyvitelével kapcsolatos munkakörben 
(igazolások és egyéb dokumentumok, amelyek 
bizonyítják, hogy az illetőnek mennyi munkatapasztalata 
van a közvállalat ügyvitelével kapcsolatos 
munkakörben); 
- okiratok, amelyek a munkatapasztalatot bizonyítják 
munkaszervezésben és vezetésben (igazolások és 
egyéb dokumentumok, amelyek bizonyítják, hogy az 
illetőnek mennyi munkatapasztalata van 
munkaszervezésben és vezetésben); 
- a jelölt bűnvádi és anyagi felelősség alatt adott 
nyilatkozata, hogy nem tagja politikai párt szervének, 
illetve hogy a politikai párt szervében betöltött tisztsége 
végzésének szüneteltetése lett elrendelve; 
 
- az illetékes szerv bizonylata, hogy nem ítélték el 
legalább hat hónapig tartó börtönbüntetésre és az 
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надлежног органа 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, 
(не старија од шест месеци у односу на дан 
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику 
РС“); 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, комисија за 
спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа у општини Ада одбације закључком против 
кога није допуштена посебна жалба. 
 
VI – Рок за подношење пријаве и адреса на коју се 
подносе пријаве 
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана 
објављивања овог конкурса у „Службеном гласнику 
РС“. 
Пријава на јавни конкурс, са доказима о испуњености 
услова, подноси се препорученом пошиљком путем 
поште или преко писарнице Општинске управе 
општине Ада, у затвореној коверти на адресу: 
 
Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа у општини Ада, 24430 Ада, Трг 
ослобођења број 1., са назнаком „ Пријава за избор 
директора Јавног предузећа за рекреацију 
„АДИЦА“ Ада“. 
 
VII – Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу је: 
Вања Гавриловић, телефон: 024/852-106 локал 217, 
сваког радног дана од 8.00 до 12.00 часова. 
 
VIII – Објављивање огласа 
Оглас о јавном конкурсу објавити у ''Службеном 
гласнику РС'',''Службеном листу општине Ада'', 
дневним листовима„Дневник“ и „Мађар Со“ и на 
интернет страници општине Aда www.ada.org.rs 
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА                                                
Број: 02-18/2017-01                    ПРЕДСЕДНИК СО АДА                                                                               
Ада, 29.06.2017. године                   Бучу Атила с.р. 
 

illetékes szerv bizonylata, hogy nem róttak ki rá 
biztonsági intézkedést a bűncselekményeket szabályozó 
törvénnyel összhangban, mégpedig a következők 
valamelyikét: 
 - kötelező pszichiátriai kezelés és őrzés 
egészségügyi intézményben; 

- elhelyezés nélküli kötelező pszichiátriai 
kezelés; 

- kábítószerfüggő kötelező kezelése; 
- alkoholista kötelező kezelése; 
- hivatás, tevékenység és kötelezettség 

végzésének tilalma. 
(hat hónapnál nem régebbi, a nyilvános pályázatnak a 
SZK Hivatalos Közlönyében való megjelentetésének 
napjától számítva); 
A határidőn túli, az értelmezhetetlen és a hiányos 
pályázatokat a Bizottság a Közvállalatok Igazgatóinak 
Megválasztására Ada Községben végzéssel elveti, 
amellyel szemben külön fellebbezés nem megengedett. 
 
 
VI – Pályázási határidő és a pályázás címe 
A pályázatra való jelentkezés határideje 30 nap a jelen 
pályázatnak a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében való megjelentetésének napjától számítva. 
 
A nyilvános pályázatra való jelentkezést, a feltételek 
teljesítéséről szóló bizonyítékokkal egyetemben, ajánlott 
küldeményként postai úton, vagy az Adai KKH iktatóján 
keresztül lehet beterjeszteni, zárt borítékban az alábbi 
címre: 
Ada Községbeli Közvállalatok Igazgatói 
Megválasztásának Pályázatait Lefolytató Bizottság, 
24430 Ada, Felszabadulás tér 1., az alábbi 
megjelöléssel: „ Pályázat az „ADICA” Üdültetési 
Közvállalat, Ada igazgatójának megválasztására“. 
 
VII – A tájékoztatással megbízott személy: 
Vanja Gavrilović, telefon: 024/852-106 mellék 217, 
minden munkanapon 8.00 - 12.00 óráig. 
 
 
VIII – A hirdetmény megjelentetése 
A nyilvános pályázat hirdetményét megjelentetni a 
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, Ada Község 
Hivatalos Lapjában, a Dnevnik és a Magyar szó 
napilapokban, valamint Ada község internetes oldalán:  
www.ada.org.rs 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Ada község 
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Szám: 02-18/2017-01                            Búcsú Attila s.k.                                                                       
Ada, 2017. 06.29.                              ADA KKT ELNÖKE                                                                           
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93. 

На основу члана 36.став 3. и 4., члана 38. став 2. и 
члана 39.Закона о јавним предузећима (''Службени 
гласник РС'', број15/2016) и Одлуке о спровођењу 
јавног конкурса за избор директора Јавног комунално 
гпредузећа  ''СТАНДАРД'' Ада, број 02-19/2017-01од  
29.06.2017. године Скупштина општине Ада, 
објављује: 
 
 

ОГЛАС 
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

За избор директора Јавног комуналног предузећа  
''СТАНДАРД'' Ада 

 
I -  Подаци о јавном предузећу 
Предузеће послује под пословним именом: Јавно 
комунално предузеће  ''СТАНДАРД'' Ада 
Седиште предузећа је у Ади, улица 8. Октобар број 1. 
Матични број предузећа је08137005, а ПИБ 
101092243. 
Претежна делатност предузећа је: 3600 – сакупљање, 
пречишћавање и дистрибуција воде. 
 
II – Јавни конкурс се спроводи за радно место: 
Директор Јавног комуналног предузећа  ''СТАНДАРД'' 
Ада. 
Директор се именује на период од 4 године. 
 
 
III – Место рада 
Ада, улица 8. Октобар број 1. 
 
IV - Услови за именовање директора 
Кандидат за директора јавног предузећа мора да 
испуњава следеће услове: 
1) да је пунолетно и пословно способно;  
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 
тачке 2; 
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: 
  

 A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönye, 15/2016. szám) 36. szakaszának 3. és 4. 
bekezdése, 38. szakaszának 2. bekezdése és 39. 
szakasza, valamint az adai STANDARD Közművesítési 
Közvállalat Igazgatójának megválasztására irányuló 
nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló határozat (szám 
02-19/2017-01, kelt: 2017.06.29.) alapján, Ada Község 
Képviselő-testülete megjelenteti a 
 

HIRDETMÉNYT  
A NYILVÁNOS PÁLYÁZATRÓL 

az adai STANDARD Közművesítési Közvállalat 
igazgatója megválasztására 

 
I -  A közvállalat adatai 
A vállalat neve: STANDARD Közművesítési Közvállalat, 
Ada  
Székhely: Ada, Október 8. utca 1. 
Törzsszám: 08137005 , PIB: 101092243 . 
A vállalat főtevékenysége: 3600 – Víztermelés, -kezelés, 
-ellátás. 
 
 
II – A nyilvános pályázatott az alábbi munkahelyre 
folytatják le: 
Az adai STANDARD Közművesítési Közvállalat 
igazgatója.  
Az igazgatót 4 éves időszakra nevezik ki. 
 
III – A munkavégzés helye 
Ada, Október 8. utca 1. 
 
IV – Az igazgató kinevezésének feltételei 
A közvállalat igazgatója-jelöltjének az alábbi feltételnek 
kell megfelelnie: 
1) nagykorú és cselekvőképes; 
2) legalább négy évig tartó alapfokú, illetve 240 
kreditpont értékű alapképzésben, akadémiai 
mesterképzésben, szakirányú mesterképzésben, 
speciális akadémiai képzésben vagy speciális 
szakirányú képzésben  szerzett  felsőfokú végzettséggel 
rendelkezik 
 
3) legalább ötéves munkatapasztalata van olyan 
munkakörben, amely végzéséhez a jelen szakasz 2. 
pontja szerinti felsőfokú végzettségre van szükség; 
4) legalább hároméves munkatapasztalata van a 
közvállalat feladataival kapcsolatos munkakörben; 
 
5) ismeri a vállalatvezetés területét; 
6) munkatapasztalattal rendelkezik a 
munkaszervezésben és az ügyvezetésben; 
7) nem tagja politikai párt szervének, illetve szünetelteti 
a tisztség végzését a politikai párt szervében; 
 
8) nem ítélték el legalább hat hónapig tartó 
börtönbüntetésre; 
9) nem róttak ki rá biztonsági intézkedést a 
bűncselekményeket szabályozó törvénnyel 
összhangban, mégpedig a következők valamelyikét: 
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            (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. 
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 
за именовање директора јавног предузећа оцењује се 
у изборном поступку увидом у податке из пријаве и 
доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и 
усменом провером, односно на други одговарајући 
начин сходно потребама рада јавног предузећа, у 
складу са законом којим се уређује правни положај 
јавних предузећа и Уредбом о мерилима за 
именовање директора јавног предузећа („Службени 
гласник РС“, бр.65/16) 
 
V – Пријава на конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву 
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 
број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства и податке о 
посебним областима знања. 
Уз пријаву са биографијом кандидати прилажу доказе 
о испуњености услова, у оригиналу или овереној 
фотокопији, и то: 
- извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу 
сходно Закону о матичним књигама); 
- уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјани рад); 
- уверење о држављанству РС (не старије од шест 
месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса 
у „Службеном гласнику РС“); 
 
- диплому о стручној спреми; 
- исправе којима се доказује радно искуство на 
пословима за које се захтева високо образовање ( 
потврде или други акти из којих се доказује колико 
лице има година радног искуства на пословима за које 
се захтева високо образовање); 
- исправе којима се доказује радно искуство на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа (потврде или други акти из којих се доказује 
колико лице има радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа); 
 
- исправе којима се доказује радно искуство у 
организовању рада и вођењу послова (потврде или 
други акти из којих се доказује колико лице има радног 
искуства у организовању рада и вођењу послова); 
 
- изјава кандидата дата под кривичном и 
материјалном одговорношћу да није члан органа 
политичке странке, односно да му је одређено 
мировање у вршењу функције у органу политичке 
странке; 
- уверење надлежног органа да лице није осуђивано 
на казну затвора од најмање шест месеци и уверење 

 (1) kötelező pszichiátriai kezelés és őrzés 
egészségügyi intézményben; 

(2) elhelyezés nélküli kötelező pszichiátriai 
kezelés; 

(3) kábítószerfüggő kötelező kezelése; 
(4) alkoholista kötelező kezelése; 
(5) hivatás, tevékenység és kötelezettség 

végzésének tilalma. 
A jelöltjének szakmai képesítését, tudását és készségét 
a közvállalat igazgatói tisztségére való kinevezéshez a 
választási eljárásban értékelik, a pályázatban beadott 
adatokba való betekintéssel, írásbeli és szóbeli 
ellenőrzéssel, illetve egyéb megfelelő módon a 
közvállalat munkaszükségleteinek megfelelően, 
összhangban a közvállalatok jogi helyzetét szabályozó 
törvénnyel és a közvállalatok igazgatói 
megválasztásának mércéiről szóló kormányrendelettel 
(SZK Hivatalos Közlönye, 65/2016. szám). 
 
V – Pályázás és a melléklendő dokumentumok 
A nyilvános pályázatra jelentkezés tartalma: a pályázó 
utóneve és családneve, születési helye és ideje, 
lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, adatok a 
végzettségről, adatok a munkatapasztalat fajtájáról és 
hosszáról és adatok a külön ismeretekről. 
 
Az önéletrajzzal ellátott pályázathoz a jelöltek mellékelik 
a bizonyítékot a feltételek teljesítéséről, eredetiben vagy 
hitelesített fénymásolaton, mégpedig: 
- születési anyakönyvi kivonat (az anyakönyvekről szóló 
törvénynek megfelelő űrlapon); 
- bizonylat a munkaképességről (kiadva az illetékes 
Szociális Gondozói Központ részéről); 
- SZK állampolgársági bizonylat (hat hónapnál nem 
régebbi, a nyilvános pályázatnak a SZK Hivatalos 
Közlönyében való megjelentetésének napjától 
számítva); 
- diploma a megszerzett végzettségről; 
- okiratok, amelyek a munkatapasztalatot bizonyítják 
egyetemi végzettséget megkövetelő munkakörben 
(igazolások és egyéb dokumentumok, amelyek 
bizonyítják, hogy az illetőnek mennyi munkatapasztalata 
van egyetemi végzettséget megkövetelő munkakörben); 
- okiratok, amelyek a munkatapasztalatot bizonyítják a 
közvállalat ügyvitelével kapcsolatos munkakörben 
(igazolások és egyéb dokumentumok, amelyek 
bizonyítják, hogy az illetőnek mennyi munkatapasztalata 
van a közvállalat ügyvitelével kapcsolatos 
munkakörben); 
- okiratok, amelyek a munkatapasztalatot bizonyítják 
munkaszervezésben és vezetésben (igazolások és 
egyéb dokumentumok, amelyek bizonyítják, hogy az 
illetőnek mennyi munkatapasztalata van 
munkaszervezésben és vezetésben); 
- a jelölt bűnvádi és anyagi felelősség alatt adott 
nyilatkozata, hogy nem tagja politikai párt szervének, 
illetve hogy a politikai párt szervében betöltött tisztsége 
végzésének szüneteltetése lett elrendelve; 
 
- az illetékes szerv bizonylata, hogy nem ítélték el 
legalább hat hónapig tartó börtönbüntetésre és az 
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надлежног органа 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, 
(не старија од шест месеци у односу на дан 
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику 
РС“); 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, комисија за 
спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа у општини Ада одбације закључком против 
кога није допуштена посебна жалба. 
VI – Рок за подношење пријаве и адреса на коју се 
подносе пријаве 
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана 
објављивања овог конкурса у „Службеном гласнику 
РС“. 
Пријава на јавни конкурс, са доказима о испуњености 
услова, подноси се препорученом пошиљком путем 
поште или преко писарнице Општинске управе 
општине Ада, у затвореној коверти на адресу: 
Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа у општини Ада, 24430 Ада, Трг 
ослобођења број 1., са назнаком „ Пријава за избор 
директора Јавног комуналног предузећа  
''СТАНДАРД'' Ада“. 
 
VII – Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу је: 
Вања Гавриловић, телефон: 024/852-106 локал217, 
сваког радног дана од 8.00 до 12.00 часова. 
 
VIII – Објављивање огласа 
Огласо јавном конкурсу објавити у ''Службеном 
гласнику РС'', ''Службеном листу општине Ада'', 
дневним листовима„Дневник“ и „Мађар Со“ и на 
интернет страници општине Aдаwww.ada.org.rs 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Ада 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА                                               
Број: 02-19/2017-01                 ПРЕДСЕДНИК СО АДА                                                                                    
Ада, 29.06.2017.                            Бучу Атила с.р. 
 

illetékes szerv bizonylata, hogy nem róttak ki rá 
biztonsági intézkedést a bűncselekményeket szabályozó 
törvénnyel összhangban, mégpedig a következők 
valamelyikét: 
 - kötelező pszichiátriai kezelés és őrzés 
egészségügyi intézményben; 

- elhelyezés nélküli kötelező pszichiátriai 
kezelés; 

- kábítószerfüggő kötelező kezelése; 
- alkoholista kötelező kezelése; 
- hivatás, tevékenység és kötelezettség 

végzésének tilalma. 
(hat hónapnál nem régebbi, a nyilvános pályázatnak a 
SZK Hivatalos Közlönyében való megjelentetésének 
napjától számítva); 
A határidőn túli, az értelmezhetetlen és a hiányos 
pályázatokat a Bizottság a Közvállalatok Igazgatóinak 
Megválasztására Ada Községben végzéssel elveti, 
amellyel szemben külön fellebbezés nem megengedett. 
 
VI – Pályázási határidő és a pályázás címe 
A pályázatra való jelentkezés határideje 30 nap a jelen 
pályázatnak a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében való megjelentetésének napjától számítva. 
A nyilvános pályázatra való jelentkezést, a feltételek 
teljesítéséről szóló bizonyítékokkal egyetemben, ajánlott 
küldeményként postai úton, vagy az Adai KKH iktatóján 
keresztül lehet beterjeszteni, zárt borítékban az alábbi 
címre: 
Ada Községbeli Közvállalatok Igazgatói 
Megválasztásának Pályázatait Lefolytató Bizottság, 
24430 Ada, Október 8. utca 1., az alábbi megjelöléssel: 
„ Pályázat a STANDARD Közművesítési Közvállalat, 
Ada igazgatójának megválasztására“. 
 
VII – A tájékoztatással megbízott személy: 
Vanja Gavrilović, telefon: 024/852-106 mellék 217, 
minden munkanapon 8.00 - 12.00 óráig. 
 
 
VIII – A hirdetmény megjelentetése 
A nyilvános pályázat hirdetményét megjelentetni a 
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, Ada Község 
Hivatalos Lapjában, a Dnevnik és a Magyar szó 
napilapokban, valamint Ada község internetes oldalán:  
www.ada.org.rs 
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