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101. 
A gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011., 99/2011., 
83/2014. – más törv.,  5/2015. és 44/2018. sz.) 543. szakasza, az egészségvédelemről szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 25/2019. sz.) 34. és  262. szakasza, a közszolgálatokról 
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  42/91., 71/94., 79/2005. – más törv., 81/2005. – 
más törv. kiig., 83/2005. – más törv. kiig. és 83/2014. sz. – más törv.) 27. szakasza, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más 
törv., 101/2016. – más törv. és 47/2018. az.) 32. szakasza, valamint Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 11. és 89. pontja 
alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2021. május 31-én tartott ülésén meghozta az 
alábbi  
 

R E N D E L E T E T  
a Zentai Gyógyszertár Intézmény megszüntetéséről   

 
A KKT megszünteti a Zentai Gyógyszertár Intézményt, székhelye  Zenta, Táncsics Mihály u. 
2/a, törzsszáma: 0892393, adóazonosító száma: 106888506, számlaszáma 840-
0000000803667-62 2021. május 31-ével.  
 
A jelen rendelet hatálybalépésével megszűnik a Zentai Gyógyszertár Intézményben minden 
foglalkoztatott munkaviszonya, valamint az egyéb személyeké, akik más alapon kerültek 
igénybevételre (ideiglenes és időszakos munkák, vállalkozói szerződések, szerződések a 
szakmai továbbképzésről és fejlesztésről, kiegészítő munka és egyéb).  
 
Ezen rendelet értelmében kötelezzük az intézmény igazgatóját hogy elvégezze a következő 
tevékenységeket:  
- hogy benyújtsa a regisztrációs bejelentőt a Zentai Gyógyszertár Intézmény 

megszüntetéséről a Gazdasági Cégjegyzékek Ügynöksége felé, 
- hogy átadja a hatásköri Adószervnek a bejelentést a nyereségadó előleges-végleges 

megállapítására a bejelentőt a gyógyszertár intézmény megszüntetésének napjával – PDP 
űrlap és adómérleg - PB 1 űrlap, 

- hogy benyújtsa a kérelmet az ÁFA kötelezettek nyilvántartásából való törlésre ZBPDV 
űrlap,  

- hogy az alapítónak átadja az intézmény pecsétjét és bélyegzőjét, 
- hogy meghozza minden foglalkoztatott munkaviszonyának a megszűnéséről szóló 

végzést és minden egyéb szükséges jogi aktust, 
- hogy foganatosítson minden szükséges jogi és más intézkedést a jelen rendelet 

megvalósítása céljából.  
 
A képviselő-testület felmenti tisztségéből és a Zentai Gyógyszertár Intézmény törvényes 
képviseletéből Đurić Živković Tamarát, zentai lakost. 
 
Elkészült a gyógyszertár intézmény rendkívüli pénzügyi jelentése az egészségügyi intézmény 
megszüntetésének napjával.  
 
A gyógyszertár intézmény által használt ingatlanok és eszközök Zenta község 
köztulajdonában maradnak, és az ingatlanokon és az eszközökön, illetve a gyógyszertár mint 
intézmény vagyona feletti használati jog átszáll Zenta községre.  
 
A Zenta Gyógyszertár Intézmény követelései átszállnak az alapítóra, azaz Zenta községre. 
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A köztulajdonú gyógyszertár intézmény alapítója, Zenta község, mint egyetemleges adós, 
kötelezettséget vállal, hogy kiegyenlíti a Zenta Gyógyszertár Intézmény kiegyenlítetlen 
kötelezettségeit a hitelezőkkel szemben. Az eszközök biztosítottak Zenta község 
költségvetésében, és a kötelezettségek kiegyenlítésének módját és elsőbbségét külön aktussal 
kell megállapítani. Zenta község minden ismert hitelezőnek és adósnak írásos tájékoztatást ad 
a gyógyszertár intézmény megszüntetéséről, a jelen rendelet meghozatalától számított legtöbb 
15 napon belül.  
 
A gyógyszertár intézmény üzletviteli könyveit és dokumentációját őrizni kell, összhangban a 
jogszabályokkal, amelyek a levéltári anyagot rendezik, így a gyógyszertár intézmény 
alapítója meghozza a rendeletet, hogy a gyógyszertár intézmény teljes dokumentációját, 
amely megszűnt létezni a lefolytatott megszüntetési eljárást követően a zentai Történelmi 
Levéltárra, Zenta, Fő tér 1. sz., törzsszáma 08052115 bízza őrzésre.   
 
A jelen rendelet a meghozatalának napjával lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község 
Hivatalos Lapjában.   
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                Szabó Dékány Zsófia s.k., 
Zenta Község                                            Zenta Község Képviselő-testülete elnökasszonya 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 510-3/2021-I 
Kelt: 2021. május 31-én 
Z e n t a 
 

Indokolás: 
 
A gyógyszertár intézmény alapítója meghozta a rendeletet ezen egészségügyi intézmény 
megszüntetéséről, azon objektív és szubjektív körülmények alapján, amelyek következtében 
megnehezült a gyógyszertár intézmény üzletvitele, és nem valósítják meg az elvárt 
eredményeket, így a felsoroltakkal összhangban meghoztuk az egészségügyi intézmény 
megszüntetéséről szóló rendeletet.  
 

  
  



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
- 09. Szám - 2021.05.31.  

 

1401 
 

102. 

На основу члана 36. став 3. и став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, бр. 15/16 и 88/2019), члана 18. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. 

Суботица и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботицаброј VIII/2021-13 од дана 21.05.2021. године, 

Скупштина ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА СУБОТИЦA (у 

даљем тексту: Друштво) oбјављује 

 

ОГЛАС 

о јавном конкурсу за избор директора 

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица 

 

Подаци о Друштву: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА 

СУБОТИЦA, седиште: 24000 Суботица, Биковачки Пут 280, матични број: 20354194, 

ПИБ: 105425742, претежна делатност: 3821 – Третман и одлагање отпада који није 

опасан. 

Подаци о радном месту: Директор јавне службе/агенције/организације у јавном сектору 

који обавља следеће послове: 

1) представља и заступадруштво;  

2) организује и руководипроцесомрада; 

3) водипословањедруштва; 

4) одговоранјезазаконитострададруштва; 

5) предлажескупштинидруштвадугорочни и средњорочнипланпословнестратегије и 

развоја и одговоранјезањиховоспровођење; 

6) предлажегодишњи, односнотрогодишњипрогрампословања и 

одговоранјезањеговоспровођење; 

7) предлажефинансијскеизвештаје; 

8) извршаваодлукескупштинедруштва; 

9) одговаразауредновођењепословнихкњигадруштва; 

10) одговаразатачностфинансијскихизвештајадруштва; 

11) обезбеђујевођењеевиденције о свимдонетимодлукамаскупштине; 
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12) извештаваСкупштинудруштва о свомраду; 

13) доносиакт о систематизацији; 

14) вршидругепословеодређенезаконом и уговором о оснивању. 

Услови за именовање директора: 

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:  

(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; 

10) да поднесе програм рада друштва на мандатни период од наредне четири године.  

Директор се именује на период од четири године.  

Место рада: 24000 Суботица, Биковачки Пут 280 

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку 

увидом у пријаву и доказе приложене уз пријаву, писаном и усменом провером, 

односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Друштва, а у складу са 

мерилима за именовање директора. 

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику Републике Србије“. 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
- 09. Szám - 2021.05.31.  

 

1403 
 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Андреа Грунчић,пословни 

асистент, телефон: 024/673-815.  

Пријава на јавни конкурс са доказима о испуњености услова подноси се Комисији за 

спровођење конкурса за избор директора Друштва, препорученом пошиљком путем 

поште у затвореној коверти на адресу: „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица 

Комисији за спровођење конкурса за избор директора,24207 Ором, ПП 3, са назнаком: 

Пријава на јавни конкурс за именовање директора „Регионална депонија“ д.о.о. 

Суботица - НЕ ОТВАРАТИ -. 

Докази који се прилажу уз пријаву:  

1) биографија;  

2) изводизматичнекњигерођених;  

3) уверење о пословнојспособностииздатоодстраненадлежногцентразасоцијалнирад 

(нестаријеодшестмесеци);  

4) доказ о стеченомобразовању;  

5) доказ о потребномрадномискуству;  

6) доказ о познавањукорпоративногуправљања;  

7) изјаваоверенаодстраненадлежногорганадалиценијечланоргананиједнеполитичкестр

анке, односнодајелицуодређеномировањефункције у органуполитичкестранке 

(нестаријеодшестмесеци);  

8) доказданијеосуђиванонаказнузатвораоднајмањешестмесеци 

(нестаријеодшестмесеци);  

9) доказдамунисуизреченемеребезбедности у 

складусазакономкојимсеуређујукривичнадела и то: (1) 

обавезнопсихијатријсколечење и чување у здравственојустанови; (2) 

обавезнопсихијатријсколечењенаслободи; (3) обавезнолечењенаркомана; (4) 

обавезнолечењеалкохоличара; (5) забранавршењапозива, делатности и дужности 

(нестаријеодшестмесеци) и  

10) програм рада друштва. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.  

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора Друштва одбацује закључком 

против кога није допуштена посебна жалба. 

Оглас о јавном конкурсу објављује се у:  

- „СлужбеномгласникуРепубликеСрбије“,  
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- „СлужбеномлистуГрадаСуботице“,  

- „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“, 

- у дневномлисту „Данас“, 

- названичнојинтернетстранициwww.deponija.rs, 

- названичнојинтернетстранициГрадаСуботицеи општина Сента, Кањижа, Бачка 

Топола, Мали Иђош, Чока, Нови Кнежевац. 

 

 

 

 Председник Скупштине 

Мариа Керн Шоља с.р. 
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KIADÓ: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Főtér .  1. 
Telefon: 024/655-444 

FELELŐS 
SZERKESZTŐ
 

Stojkov Igor, okleveles jogász, a Zentai KKT titkára 
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