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На основу члана 36. став 3. и став 4. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 
15/16), члана 200. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС 
бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 18. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. 
Суботица, као и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ,,Регионална 
депонија,, д.о.о. Суботица број ВИИИ/2017-20 од 15.09.2017.године донете на седници 
Скупштине ,,Регионална депонија,, ДОО Суботица, Конкурсна комисија објављује 
 

О Г Л А С 
о јавном конкурсу за избор директора ,,Регионална депонија,, д.о.о. Суботица 

 
Подаци о друштву:  
 
,,Регионална депонија,, д.о.о. Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1, матични бр. 20354194, 
пиб: 105425742, претежна делатност: 3811 сакупљање отпада који није опасан. 
 
Подаци о радном месту: 
 
Директор ,,Регионална депонија,, д.о.о. Суботица: 

 
1/ представља и заступа друштво,  
2/ организује и руководи процесом рада, 
3/ води пословање друштва. 
4/ одговоран је за законитост рада друштва, 
5/ предлаже скупштини друштва дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 
развоја и одговоран је за њихово спровођење, 
6/ предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово 
спровођење, 
7/ предлаже финансијске извештаје, 
8/ извршава одлуке скупштине друштва, 
9/ одговара за уредно вођење пословних књига друштва, 
10/ одговара за тачност финансијских извештаја друштва, 
11/ обезбеђује вођење евиденције о свим донетим одлукама скупштине, 
12/ о свом раду извештава Скупштину, 
13/ бира представнике друштва у скупштини друштва капитала чији је једини власник 
друштво, 
14/ доноси акт о систематизацији 
15/ врши друге послове одређене законом и уговором о оснивању 

 
Услови за именовање директора су: 
 

- да је пунолетно и пословно способно, 
- да има стечено високо образовање стечено 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, 

- да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из претходне алинеје 

- да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима друштва, 
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- да познаје област корпоративног управљања, 
- да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова, 
- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке, 
- да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, 
- да му није изречена мера безбедности у складу са законом којим се уређују кривична 

дела и то: 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, 

- да поднесе програм рада друштва на мандатни период од наредне четири године 
 
Место рада: Суботица, Трг Лазара Нешића бр. 1. 
 
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у изборном поступку увидом у доказе 
приложене уз пријаву и усменим разговором са кандидатима, у складу са законским 
регулативама. 
 
Рок за подношење пријава: 
 
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у ,,Службеном 
гласнику Републике Србије,,. 
 
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је: Јанош Секереш, тел. 024-673-
815. 
 
Пријава на јавни конкурс са доказима о испуњености услова подноси се Конкурсној 
комисији за спровођење конкурса за избор директора, препорученом пошиљком путем 
поште, у затвореној коверти на адресу: 
 

,,Регионална депонија,, д.о.о. Суботица 
Конкурсној комисији за спровођење конкурса за избор директора 
Са назнаком: пријава на јавни конкурс за именовање директора 

- НЕ ОТВАРАТИ- 
24000 СУБОТИЦА 

Трг Лазара Нешића бр. 1 
 
Докази који се прилажу уз пријаву: 
 

- извод из матичне књиге рођених; 
- доказ о стручној спреми; 
- доказ о радном искуству; 
- доказ о познавању корпоративног управљања; 
- изјава оверена од стране надлежног органа да лице није члан органа ниједне 

политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу 
одређено мировање функције у органу политичке странке; 

- доказ да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
- доказ 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; 
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  - забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код надлежног органа. 
 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 
Конкурсна комисија за спровођење конкурса за избор директора одбацује закључком против 
кога није допуштена посебна жалба. 
 
Оглас о јавном конкурсу се објављује у: 
 
- ,,Службеном гласнику Републике Србије,, 
- ,,Службеном листу Града Суботице,, 
- ,,Службеном листу Општине Сента,, 
- ,,Службеном листу Општине Кањижа,, 
- ,,Службеном листу Општине Нови Кнежевац,, 
- ,,Службеном листу Општине Чока,, 
- ,,Службеном листу Општине Бачка Топола,, 
- ,,Службеном листу Општине Мали Иђош,, 
- Дневном листу Данас 
- на званичној интернет страници: www.депонија.рс 
- на званичној интернет страници Града Суботице и Општина Сента, Кањижа, Бачка Топола, 
Мали Иђош, Чока, Нови Кнежевац 
 
        Конкурсна комисија 

 
____________________ . ____________________ 
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265. 
 
A közvállalatokról szóló törvény 36. szakasz 3. és 4. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 
15/16 száma), a gazdasági társaságokról szóló törvény 200. szakaszának 1. bekezdés 7) pontja (az 
SZK Hivatalos Közlönyének 36/11, 99/11, 83/14 és 5/15 száma), a Szabadkai Regionális 
Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló szerződés 18. szakasza, valamint a Szabadkai Regionális 
Hulladéktároló Kft. igazgatójának kinevezésére vonatkozó nyilvános pályázat lebonyolításáról 
szóló VIII/2017-20 számú döntés, melyet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. Közgyűlése 
hozott meg a 2017.09.15-én megtartott ülésén, a Pályázati bizottság közzéteszi az alábbi 
 

NYÍLT PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYT 
a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. igazgatójának kiválasztására 

 
A gazdasági társaságra vonatkozó adatok:  
 
Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft., Szabadka, Lazar Nešić tér 1., cégjegyzékszáma: 
20354194, adószáma: 105425742, fő tevékenységi köre: 3811 nem veszélyes hulladék gyűjtése. 
 
A munkakörre vonatkozó adatok: 
 
a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. igazgatója: 

 
1/ képviseli a közvállalatot és eljár a nevében,  
2/ megszervezi és irányítja a munkafolyamatot, 
3/ ellátja a társaság ügyvezetését. 
4/ felel a vállalat működésének törvényességéért, 
5/ a társaság közgyűlése elé terjeszti az üzleti stratégia és a fejlesztés hosszú távú és középtávú 
tervét és felel azok végrehajtásáért, 
6/ előterjeszti az éves illetve hároméves működési tervet és felel annak végrehajtásáért, 
7/ előterjeszti a pénzügyi beszámolókat, 
8/ végrehajtja a társaság közgyűlésének döntéseit, 
9/ felel a társaság üzleti könyveinek szabályos vezetéséért, 
10/ felel a társaság pénzügyi beszámolóinak pontosságáért, 
11/ biztosítja a közgyűlés valamennyi döntésének nyilvántartásba vételét, 
12/ munkájáról tájékoztatja a közgyűlést, 
13/ kiválasztja a társaság képviselőit a társaság kizárólagos tulajdonában lévő tőketársaság 
közgyűlésébe, 
14/ meghozza a munkaköri besorolásról szóló okiratot 
15/ ellátja a törvénnyel és az alapítási szerződéssel meghatározott egyéb teendőket 

 
Az igazgatónak az alábbi feltételeket kell teljesítenie: 
 

- nagykorú és cselekvőképes, 
- felsőfokú, legalább négy éves alapfokú egyetemi végzettséggel rendelkezik, illetve az 

egyetemi szintű alapképzésen legalább 240 kreditpontot szerzett az ECTS szerint, vagy 
mesterfokozatot szerzett egyetemen/szakfőiskolán, illetve specializációt 
egyetemen/szakfőiskolán,  

- legalább öt év munkatapasztalattal rendelkezik az előző fordulat szerinti felsőfokú 
végzettséget igénylő beosztásban, 
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- legalább három év munkatapasztalattal rendelkezik a társaság tevékenységéhez kapcsolódó 
munkakörben, 

- jártas a cégvezetésben, 
- munkatapasztalattal rendelkezik a munkaszervezés és irányítás terén, 
- nem tagja párttestületnek, illetve a párttestületben betöltött a tisztsége szünetel, 
- nem ítélték legalább hat havi börtönbüntetésre, 
- esetében nem rendelték el a következő biztonsági intézkedések valamelyikét, a 

bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban: 1/ kötelező pszichiátriai 
intézményi kezelés; 2/ intézményen kívüli pszichiátriai kezelés, 3/ kábítószer-függőség 
kötelező gyógykezelése; 4/ alkoholizmus kötelező gyógykezelése; 5/ hivatástól, 
tevékenységtől vagy köztisztségtől való eltiltás. 

- hogy benyújtja a társaság működésére vonatkozó programjavaslatát a következő négy éves 
megbízatási időszakra 

 
A munkavégzés helyszíne: Szabadka, Lazar Nešić tér 1. 
 
A szakmai felkészültség, tudás és készségek értékelésére az igazgatóválasztási folyamat során 
kerül sor  a pályázathoz mellékelt bizonyítékok és a jelöltekkel való beszélgetés alapján, a 
törvényes rendelkezéseknek megfelelően. 
 
A jelentkezés határideje: 
 
A pályázati jelentkezéseket a nyilvános hirdetménynek a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében való közzétételétől számított 30 napon belül kell benyújtani. 
 
A pályázattal kapcsolatos tájékoztatással megbízott személy: Szekeres János, tel. 024-673-815 
 
A pályázati jelentkezést a feltételek teljesítését igazoló bizonyítékokkal együtt az igazgató 
kiválasztását lebonyolító pályázati bizottsághoz kell továbbítani postai úton, ajánlott 
küldeményként, lezárt borítékban, a következő címre: 
 

Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 
Az igazgató kiválasztását lebonyolító pályázati bizottsághoz  

a következő megjelöléssel: Jelentkezés az igazgató kiválasztására meghirdetett pályázatra 
- TILOS FELBONTANI - 

24000 SZABADKA 
Lazar Nešić tér 1. 

 
A pályázathoz az alábbi bizonyítékokat kell mellékelni: 
 

- születési anyakönyvi kivonat; 
- szakképesítést igazoló okmány; 
- munkatapasztalatot bizonyító dokumentum; 
- a cégvezetési jártasságot igazoló okirat; 
- az illetékes szerv által kiadott hitelesített nyilatkozat arról, hogy az érintett személy nem 

tagja egyetlen párttestületnek sem, illetve a politikai párt illetékes szervének okirata, 
melyben elrendelték a személy párttestületben betöltött tisztsége gyakorlásának 
szüneteltetését; 

- bizonyíték arról, hogy nem ítélték el legalább hat havi börtönbüntetésre; 
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- bizonyíték arról, hogy nem szabtak ki ellene a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel 
előírt biztonsági intézkedést, pl.: 

- kötelező pszichiátriai intézményi kezelést; 
  - intézményen kívüli pszichiátriai kezelést; 
  - kábítószer-függőség kötelező gyógykezelését; 
  - alkoholizmus kötelező gyógykezelését; 
  - hivatástól, tevékenységtől vagy köztisztségtől való eltiltást. 

 
Valamennyi bizonyítékot eredeti példányban, vagy az illetékes hatóság által hitelesített 
fénymásolatban kell benyújtani. 
 
A késve beérkezett, érthetetlen pályázatokat illetve azokat, melyekhez nem csatoltak minden 
szükséges bizonyítékot, az igazgató kiválasztására meghirdetet pályázatot lebonyolító pályázati 
bizottság záróhatározattal elveti, mely döntés ellen fellebbezni nem lehet. 
 
A pályázati felhívást közzé kell tenni: 
 
- a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében 
- Szabadka Város Hivatalos Lapjában 
- Zenta Község Hivatalos Lapjában 
- Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában 
- Törökkanizsa Község Hivatalos Lapjában 
- Csóka Község Hivatalos Lapjában 
- Topolya Község Hivatalos Lapjában 
- Kishegyes Község Hivatalos Lapjában 
- a Danas napilapban 
- a www.deponija.rs honlapon 
- Szabadka város, valamint Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa 
községek hivatalos honlapján 
 
        Pályázati bizottság 
 
 

____________________ . ____________________ 
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265. 
 

Na osnovu člana 36. stav 3. i stav 4. Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 
15/16), člana 200. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, 
99/11, 83/14 i 5/15) i člana 18. Ugovora o osnivanju „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica, kao i 
Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora ,,Regionalna deponija,, d.o.o. Subotica 
broj VIII/2017-20 od 15.09.2017.godine donijete na sjednici Skupštine ,,Regionalna deponija,, 
DOO Subotica, Konkursna komisija objavljuje 
 

O G L A S 
o javnom konkursu za izbor direktora ,,Regionalna deponija,, d.o.o. Subotica 

 
Podaci o društvu:  
 
,,Regionalna deponija,, d.o.o. Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1, matični br. 20354194, pib: 
105425742, pretežna djelatnost: 3811 sakupljanje otpada koji nije opasan. 
 
Podaci o radnom mjestu: 
 
Direktor ,,Regionalna deponija,, d.o.o. Subotica: 

 
1/ predstavlja i zastupa društvo,  
2/ organizuje i rukovodi procesom rada, 
3/ vodi poslovanje društva. 
4/ odgovoran je za zakonitost rada društva, 
5/ predlaže skupštini društva dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i 
odgovoran je za njihovo sprovođenje, 
6/ predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njegovo 
sprovođenje, 
7/ predlaže finansijske izvještaje, 
8/ izvršava odluke skupštine društva, 
9/ odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva, 
10/ odgovara za tačnost finansijskih izvještaja društva, 
11/ obezbeđuje vođenje evidencije o svim donijetim odlukama skupštine, 
12/ o svom radu izvještava Skupštinu, 
13/ bira predstavnike društva u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik društvo, 
14/ donosi akt o sistematizaciji 
15/ vrši druge poslove određene zakonom i ugovorom o osnivanju 

 
Uslovi za imenovanje direktora su: 
 

- da je punoletno i poslovno sposobno, 
- da ima stečeno visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 

četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 
ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, 
specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama, 

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko 
obrazovanje iz prethodne alineje 
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- da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima 
društva, 

- da poznaje oblast korporativnog upravljanja, 
- da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova, 
- da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju 

funkcije u organu političke stranke, 
- da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, 
- da mu nije izrečena mjera bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična djela 

i to: 1/ obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, 2/ obavezno 
psihijatrijsko lečenje na slobodi, 3/ obavezno lečenje narkomana, 4/ obavezno lečenje 
alkoholičara, 5/ zabrana vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti, 

- da podnese program rada društva na mandatni period od naredne četiri godine 
 
Mjesto rada: Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1. 
 
Stručna osposobljenost, znanja i veštine ocjenjuju se u izbornom postupku uvidom u dokaze 
priložene uz prijavu i usmenim razgovorom sa kandidatima, u skladu sa zakonskim regulativama. 
 
Rok za podnošenje prijava: 
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ,,Službenom 
glasniku Republike Srbije,,. 
 
Lice zaduženo za davanje obavještenja o javnom konkursu je: Janoš Sekereš, tel. 024-673-815. 
 
Prijava na javni konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova podnosi se Konkursnoj komisiji za 
sprovođenje konkursa za izbor direktora, preporučenom pošiljkom putem pošte, u zatvorenoj 
koverti na adresu: 
 

,,Regionalna deponija,, d.o.o. Subotica 
Konkursnoj komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora 
Sa naznakom: prijava na javni konkurs za imenovanje direktora 

- NE OTVARATI- 
24000 SUBOTICA 

Trg Lazara Nešića br. 1 
 
Dokazi koji se prilažu uz prijavu: 
 

- izvod iz matične knjige rođenih; 
- dokaz o stručnoj spremi; 
- dokaz o radnom iskustvu; 
- dokaz o poznavanju korporativnog upravljanja; 
- izjava ovjerena od strane nadležnog organa da lice nije član organa nijedne političke 

stranke, odnosno akt nadležnog organa političke stranke da je licu određeno mirovanje 
funkcije u organu političke stranke; 

- dokaz da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci; 
- dokaz da mu nisu izrečene mjere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju 

krivična djela i to: 
- obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi; 
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  - obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi; 
  - obavezno lečenje narkomana; 
  - obavezno lečenje alkoholičara; 
  - zabrana vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti. 

 
Svi dokazi prilažu se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji kod nadležnog organa. 
 
Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Konkursna 
komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora odbacuje zaključkom protiv koga nije 
dopuštena posebna žalba. 
 
Oglas o javnom konkursu se objavljuje u: 
 
- ,,Službenom glasniku Republike Srbije,, 
- ,,Službenom listu Grada Subotice,, 
- ,,Službenom listu Opštine Senta,, 
- ,,Službenom listu Opštine Kanjiža,, 
- ,,Službenom listu Opštine Novi Kneževac,, 
- ,,Službenom listu Opštine Čoka,, 
- ,,Službenom listu Opštine Bačka Topola,, 
- ,,Službenom listu Opštine Mali Iđoš,, 
- Dnevnom listu Danas 
- na zvaničnoj internet stranici: www.deponija.rs 
- na zvaničnoj internet stranici Grada Subotice i Opština Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, 
Čoka, Novi Kneževac 
 
        Konkursna komisija 

 
 

____________________ . ____________________ 
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