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149.
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 VIII/2017-20 од 15.09.2017. године донете на седници Скупштине ,,Регионална депонија,, ДОО
Суботица, Конкурсна комисија објављује
ОГЛАС
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,
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
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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 ОТВАРАТИ24000 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;
- 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.
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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.deponija.rs
- на званичној интернет страници Града Суботице и Општина Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали
Иђош, Чока, Нови Кнежевац
Конкурсна комисија

150.
На основу члана 68. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка
Топола“, бр.15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) и Одлуке о буџету општине Бачка Топола за
2017.годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 19/2016 и 7/2017) Општинско веће
општине Бачка Топола, дана 27. септембра 2017. године донело је:
РЕШЕЊЕ
О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ДОДЕЉЕНИХ НА ОСНОВУ КОНКУРСА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПОДРШКЕ ОСНИВАЊА И ОСНАЖИВАЊА РАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ У 2017. ГОДИНИ
I
Средства за финансирање пројекта “Оснивање и оснаживање канцеларије за младе у АП
Војводини“, која су одобрена на Конкурсу за финансирање пројеката подршке оснивања и
оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години („Службени лист АПВ“, бр. 13/17) и додељена
на основу Уговора, закљученог између Покрајинског секретаријата за спорт и омладину (у даљем
тексту:“Секретаријат“) и Општине Бачка Топола (у даљем тексту: “Прималац средстава“), број: 116401-3851/2017-03 од 18.07.2017. год. (наш број: 9-8/2017-V од 25.07.2017. год.) у износу од
400.000,00 динара, распоређују се на следећи начин :
-

За хонорар координатора КЗМ 35.800,00 динара (економска класификација 423),
За канцеларијски материјал 34.200,00 динара (економска класификација 426),
За набавку опреме 300.000,00 динара (економска класификација 512),
За пројектне активности 30.000,00 динара (економска класификација 423).

Одобрена средства ће се планирати у посебном делу Одлуке о буџета општине Бачка Топола
за 2017. годину, у оквиру раздела 4-Општинска управа, глава 4.1.-Општинска управа, програм 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, пројекат 1301-П6 „Оснивање и оснаживање канцеларије за
младе“, функција 810, економске класификације 423, 426, и 512, на позицијама од 200.4. до 200.6.
II
Средства, наведена у тачци I овог Решења су строго наменског карактера и могу се користити
искључиво за програмом предвиђене намене.
III
Сходно члану 4., 5. и 6. Уговора, прималац средстава је обавезан, да Секретаријату, на
прописаном обрасцу, поднесе писани извештај о наменском утрошку средстава у року од 15 дана од
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реализације пројекта.
Уз извештај из претходног става, Прималац средстава је обавезан, да Секретаријату достави
фотокопије комплетне документације о утрошку средстава, оверене печатом и потписом овлашћеног
лица (уговоре, рачуне, изводе из банке-трезора), као и доказ о обавештењу јавности о учешћу
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у финансирању пројекта.
IV
Налаже се Одељењу за финансије Општинске управе Бачка Топола, да динамику утрошка
средстава усклади са реализацијом утврђеним активностима.
V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.10.2017. године и
објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 9-8/2017-V
Дана: 27.09.2017.
Бачка Топола

Председник Општине
Кишлиндер Габор с. р.

151.
На основу члана 23. став 5 Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник
РС“, бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015-др. закон ), члана 46. став 1
тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон),
члана 28. став 2 Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011), члана 71.
став 1 тачка 2) Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008,
1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014) члана 24. став 3. Одлуке о јавном превозу путника на територији
општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 9/2011, 10/2012, 10/2014,
12/2016 и 12/2017), и члана 11. Уговора о поверавању обављања линијског превоза путника у
градском и приградском превозу на територији општине Бачка Топола бр. 344-34/2017-V-5,
Општинско веће општине Бачка Топола, дана 28. септембра .2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПРЕВОЗА У ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
ПРЕВОЗНИКУ „БЕЧЕЈПРЕВОЗ“ Д.О.О. БЕЧЕЈ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност превознику Бечејпревоз“ д.о.о. Бечеј на цене услуга превоза у линијском
превозу путника на територији општине Бачка Топола за 2017. годину.
II
Саставни део овог Решења је Ценовник услуга у градском и приградском превозу на
територији општине Бачка Топола број 02-542 од 21.09.2017. године, достављен дана
21.09.2017.године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА
Број: 38-10/2017-V
Дана: 28.09.2017. г
Бачка Топола

Председник Општине
Кишлиндер Габор с.р.
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САДРЖАЈ

Страна

Оглас о јавном конкурсу за избор директора ,,Регионална депонија,, д.о.о.
Суботица

851

Решење о распоређивању средстава додељених на основу конкурса за
финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија
за младе у 2017. години

853

Решење о давању сагласности на цене услуге превоза у линијском превозу
путника превознику „Бечејпревоз“ д.о.о. Бечеј на територији општине Бачка
Топола за 2017. годину

854

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. Одговорни
уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2017. годину износи
15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка
Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

