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На основу члана 30. Закона о јавним предузећима („Службени Гласник РС“ број
119/2012) и члана 9. став 2. Одлуке о расписивању јавног конкурса за именовање директора
јавног комуналног стамбеног предузећа „Екос“ и јавног предузећа „Развој“ („Службени лист
Општине Житиште број 20/2013“) Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је
оснивач општина Житиште на седници одржаној 08.11.2013. године донела је

П Р А В И Л Н И К
О МЕРИЛИМА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКСП „ЕКОС“ И ЈП „РАЗВОЈ“
ЖИТИШТЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник о мерилима за именовање директора ЈКСП „Екос“ и ЈП „Развој“ Житиште (у
даљем тексту Правилник) прописују се мерила за именовање директора ЈКСП „Екос“ и ЈП
„Развој“ Житиште, у складу са Законом, састављање ранг листе и листе за именовање.

II НАЧИН ПРОВЕРЕ И МЕРИЛА
Члан 2.
По истеку рока за подношење пријава, Комисија за именовање директора ЈКСП „Екос“ и
ЈП „Развој“ Житиште (у даљем тексту Комисија) ће евидентирати и прегледати све приспеле
пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата који испуњавају услове за именовање и
међу њима спроводити изборни поступак.
Члан 3.
У изборном поступку према мерилима прописаним за именовање директора јавног
предузећа, оцењивањем стручне способности, знања и вештина, утврђују се резултат кандидата.
Члан 4.
Изборни поступак за проверу и оцењивање стручне способности, знања и вештина
кандидата ће се спровести у више делова и то усменим разговором и оценом приложене
документације.
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Члан 5.
•

•

•
•

Усмена провера стручности кандидата врши се разговором Комисије са кандидатом. За
усмену проверу Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена
кандидатима.
Свим кандидатима се постављају иста питања и по истом редоследу.
Комисија благовремено, у писаном или због хитности телефонским путем, обавештава
кандидата о дану, месту и времену усмене провере.
Приликом оцене сваки члан Комисије бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата
понаособ.
Укупан број бодова који је добио сваки кандидат понаособ на усменој провери утврђује
се тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије које је освојио један кандидат,
а затим се утврди просечна оцена, поделом добијеног збира са бројем чланова Комисије.
Члан 6.

Оцена приложене документације врши се прегледом и бодовањем приложених предлога:
•

•
•

Пријаве на конкурс (података о образовању, података о врсти и дужности радног
искуства, података о пословима на којима је кандидат радио до подношења пријаве на
конкурс и одговорности на тим пословима, података о стручном усавршавању и
података о посебним областима знања),
Исправа којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и друге акте из
којих се види на којим пословима и са стручним степеном је стечено радно искуство),
Као и други писаних предлога које је кандидат доставио у документацији, а односе се на
његову стручност и квалификованост за обављање функције за коју конкурише.

Приликом оцене сваки члан Комисије бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата
понаособ, с тим што је мерило за бодовање квалитет, а не квантитет достављене документације.
Након оцене из става 1. овог члана утврђује се укупан број бодова који је добио сваки
кандидат понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије које је освојио један
кандидат, а затим се утврди просечна оцена, поделом добијеног збира са бројем чланова
Комисије.
Члан 7.
Укупан број бодова једног кандидата утврђује се сабирањем бодова из сваког начина
провере.
III РАНГ ЛИСТА И ЛИСТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
Члан 8.
Након спроведеног изборног поступка Комисија саставља ранг листу свих кандидатат
који су испунили мерила прописана за именовање директора, односно који су бодовани у
изборном поступку.
Ранг листа се саставља на основу укупног броја бодова које је освојио сваки кандидат.
На основу ранг листе из става 1. Овог члана Комисија саставља ранг листу за именовање
са највише три рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима и листа за
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именовање се доставља Општинској управи општине Житиште.
Истовремено се достављањем листе за именовање из став 3. овог члана Комисија
доставља и записник о изборном поступку.
Члан 9.
У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није могуће
одредити листу за именовање са три најбоље рангирана кандидата, Комисија ће одредити
додатну усмену проверу кандидата са истим бројем бодова.
За додатну усмену проверу Комисија унапред припрема додатна питања која ће бити
постављена кандидатима. Свим кандидатима се постављају иста питања и по истом редоследу.
У погледу начина бодовања и утврђивања укупног резултата сваког кандидата у
додатној усменој провери примењују се одредбе члана 5. овог Правилника.

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај Правилник ће бити објављен у Службеном листу Општине Житиште и ступа на
снагу даном објављивања.
Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за именовање директора јавних предузећа
Председник комисије
за именовање директора јавних предузећа

Број: I-06-99/2013
Датум: 8.11.2013.
Житиште

Ранко Ђурица с.р.

*****

На основу члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, члана 42. тачка 21. Статута
општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“, број 16/2008), Скупштина општине
Житиште, дана 8.11.2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини.
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II
Председник Комисије:
1. Синиша Игњатов из Српског Итебеја
и чланови Комисије:
1. Бела Петеш из Новог Итебеја,
2. Бојан Марчета из Житишта,
3. Слободанка Влајнић из Међе,
4. Бела Киш из Новог Итебеја,
5. Раде Бикић из Банатског Карађорђева,
6. Ненад Грбић из Торка.
Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од годину дана.

III
Задатак Комисије из тачке I овог решења је прикупљање пријава за јавну лицитацију,
спровођење поступка јавне лицитације, вођење записника и давање предлога одлуке о давању у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини председнику општине.

IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Житиште“.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за
спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини број I-02-103/2012 од 20.12.2012. године.

Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-02-81/2013
Датум: 8.11.2013. године
Житиште

Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић с.р.

*****
На основу члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, члана 42. тачка 21. Статута
општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“, број 16/2008), Скупштина општине
Житиште, дана 8.11.2013. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта (у даљем тексту Комисија) образована је Решењем Скупштине општине Житиште
број: I-02-103/2012 од 20.12.2012.године.
Овим решењем: разрешавају се чланства у Комисији за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини следећа лица :
Председник Комисије:
1. Милан Пашић из Торка
и чланови Комисије:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Роберт Кочиш из Торде,
Ћурчија Зоран из Житишта,
Душан Богић из Честерега
Бела Киш из Новог Итебеја
Раде Бикић из Банатског Карађорђева
Зоранка Влатковић из Српског Итебеја

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број : I-02-81/2013-1
Дана : 8.11.2013. године
Житиште

Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
1. Правилник о мерилима за именовање ЈКСП „ЕКОС“ И ЈП „РАЗВОЈ“ Житиште......1.
2. Решење о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини....................................................3.
3. Решење о разрешењу председника и чланова комисије за спровођење поступака јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини...........5.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном
информисању („Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним гласилом,
те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила.
Издавач: Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.
Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
Службени лист Општине Житиште излази по потреби

