ЈКП „НАШ ДОМ“ Апатин
Дана: 13.02.2018.
Број: 323/2018
Датум оглашавања: 13.02.2018. године
Датум истека рока за пријављивање: 28.02.2018. године
На основу члана 18. став 3. Закона о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 и 81/2016- Одлука УС ), Уредбе о
интерном конкурсу („Службени гласник РС”, бр. 17/2016) и члана 39. Одлуке о Општинској
управи општине Апатин (''Службени лист општине Апатин'' бр. 12/2008 – пречишћени текст
12/2016, 18/2016 и 1/2018) в.д. директора ЈКП „НАШ ДОМ“ Апатин расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачких радних места у ЈКП „НАШ ДОМ“ Апатин

I Орган у коме се раднo местo попуњава:
ЈКП „НАШ ДОМ“ Апатин, Железничка 4
II Место рада: ЈКП „НАШ ДОМ“ Апатин, Железничка 4
III Раднo местo које се попуњава:
1.Радно место: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА Р.Ј. ЗЕЛЕНИЛО
- 1 извршилац – на неодређено време
Услови за рад на радном месту:
Поред општих услова, прописаних Законом о раду, Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09,
помоћник руководиоца Р.Ј. Зеленило помаже руководиоцу Р.Ј. Зеленило у руковођењу и
организовању рада Р.Ј. Зеленило и њему је директно одговоран за извршење – реализацију
поверених радних задатака. У случају одсутности руководиоца Р.Ј. мења истог, са свим
задацима, надлежностима и радњама у оквиру Р.Ј., а са описом послова и задатака који је
одређен за руководиоца Р.Ј. обавља и остале послове у Р.Ј. који му се ставе у надлежност
актима и одлуком органа управе и по налогу директора јавног предузећа.
- Стечено високо образовање (ВСС или ВШС)
- најмање 3 године радног искуства у струци
- стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку
2. Радно место: ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА Р.Ј. ЧИСТОЋА И МЕХАНИЗАЦИЈА
- 1 извршилац – на неодређено време
Услови за рад на радном месту:
Поред општих услова, прописаних Законом о раду, Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09,
помоћник руководиоца Р.Ј. Чистоћа и Механизација помаже руководицу Р.Ј. Чистоћа и
Механизација у руковођењу и организовању рада Р.Ј. Чистоћа и Механизација и њему је
директно одговоран за извршење – реализацију поверених радних задатака. У случају
одсутности руководиоца Р.Ј. мења истог, са свим задацима, надлежностима и радњама у
оквиру Р.Ј., а са описом послова и задатака који је одређен за руководиоца Р.Ј. обавља и
остале послове у Р.Ј. који му се ставе у надлежност актима и одлуком органа управе и по
налогу директора јавног предузећа.

- Стечено високо образовање (ВСС или ВШС)
- најмање 3 године радног искуства у струци
- стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку
3. Радно место: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПЛАН И АНАЛИЗУ
- 1 извршилац – на неодређено време
Услови за рад на радном месту:
Врши свеобухватне анализе пословања ЈКП „Наш Дом“ Апатин, по свим сегментима
трошковних улазних параметара и на основу њих предлаже руководиоцу финансијске службе
и директору, предузимање потребних корекција планских величина, дајући смернице за
реализацију трошкова. Анализира ценовни аспект структуре улазних параметара и предлаже
неопходне мере и корекције у циљу побољшања ефикасноси и економичности пословања.
Врши контролу извршења уговорених јавних набавки у предузећу, на начин да проверава
јединичне цене уговорене и испоручене робе са ценама на фактурама добављача, прати
динамику набавке, плаћања испоручене робе и упозорава на све неправилности или
непридржавања уговорених обавеза добављача или ЈКП. По потреби ради и друге послове и
анализе важне ЈКП, а по налогу руководиоца финансијске службе или директора предузећа. У
свом раду сарађује са осталим запосленима у служби финансија од којих добија неопходне
(тражене) параметре за анализу као и са осталим запосленима, по потреби.
- Стечено високо образовање (ВСС)
- најмање 2 године радног искуства у струци
- стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку
4. Радно место: ИНКАСАНТ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
- 1 извршилац – на неодређено време
Поред општих услова, прописаних Законом о раду, Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09,
инкасант комуналних услуга врши очитавање водомера, уписује стање водомера у картон,
уручује рачуне и опомене корисницима услуга као и друге послове који му по природи посла
припадају.
- Стручно образовање: ССС (општи смер) или осмогодишња школа
- најмање 1 године радног искуства у струци
- стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку

Стручне оспособљености , знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
- познавање Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“бр.18/16),Закон о
улагањима („Службени гласник РС“ бр.89/15) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“бр. 129/07 и 83/14 – др. закон и 101/2016 -др. закон ); Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016 и 113/2017) Закон
о планирању и изградњи („Службени гласник РС ", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука
УС, 132/2014 и 145/2014) , Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10 , 93/12 и
101/16), Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009,
36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016) и Закона о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС'' број 135/04 и 36/2009) - непосредно ,
кроз разговор са кандидатима,

IV Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса на
огласној табли у седишту ЈКП „Наш Дом“ Апатин
V Адреса на коју се подносе пријаве:
Пријава се подноси на писарници ЈКП „Наш Дом“ Апатин, Железничка 4
Са назнаком „За интерни конкурс“
VI Лице задужено за давање информација о Интерном конкурсу:
Богдан Вукоман, бр.тел. 772-415
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
– оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,
– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству (потврде, решења и други акти
из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено
радно искуство),
– Уверење о држављанству( не старије од 6 месеци),
– Извод из матичне књиге рођених,
– Уверење МУП -а да кандидат није правноснажно осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци
– доказ да је у радном односу на неодређено време у систему локалне самоуправе (решење,
уговор о раду или други документ),
– доказ да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, као и другом организационом облику у систему
локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа
VIII Провера оспособљености, знања и вештина:
Провера стручне оспособљености знања и вештине комуникације кандидата чије су пријаве
благовремене и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за рад на наведеним радним местима, извршиће се почев од 28.02.2018. године, са почетком
од 13:00 часова, у просторијама ЈКП „Наш Дом“ Апатин, Железничка 4, о чему ће учесници
конкурса бити писмено обавештени или на бројеве телефона и електронске адресе које буду
навели у својим пријавама.
Напомена:
Непотпуне, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.

Интерни конкурс објављен је на званичној интернет страници ЈКП „Наш Дом“ Апатин
www.jkpapatin.co.rs, и огласној табли у ЈКП „Наш Дом“ Апатин.
в.д. директора ЈКП „Наш Дом“ Апатин
________________________________
дипл. инг. Недељко Брачика

