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101. 
На основу одредбе члана 543. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 
36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018), члана 34. и члана 262. Закона о 
здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 25/2019), члана 27. Закона о јавним 
службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. 
закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члана 45. став 1. тачка 11. и 89. Статута општине Сента („Сл. гласник 
општине Сента бр. 4/2019), Скупштина општине Сента, на седници одржаној дана 
31.маја 2021. године, донела је

О Д Л У К У 
о укидању Апотекарске установе Сента 

Укида се Апотекарска установа Сента, са седиштем у Сенти, Танчић Михаља 2/а, 
матични број: 08923493, ПИБ: 106888506, са бројем рачуна 840-0000000803667-62, са 
даном 31. мај 2021. године. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје радни однос свих запослених лица у 
Апотекарској установи Сента, као и лица ангажованих по другим основама 
(привремени и повремени послови, уговор о делу, уговор о стручном оспособљавању и 
усавршавању, допунски рад и друго).  

У складу са овом Одлуком обавезује се директор Установе да предузме следеће радње: 
- да подноси регистрациону пријаву о укидању Апотекарске установе Сента 

према АПР-у,  
- да предаје надлежном органу Пореску пријаву за аконтационо-коначно 

утврђивање пореза на добит са даном укидања апотекарске установе – Образац 
ПДП и Порески биланс – Образац ПБ 1,  

- да предаје Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ – Образац ЗБПДВ, 
- да предаје печат и штамбиљ Установе оснивачу,  
- да донесе решења о престанку радног односа свих запослених и друга потребна 

правна акта и 
- да предузима све потребне правне и друге радње ради реализације ове одлуке. 

Разрешава се функције директора и законског заступника апотекарске установе Тамара 
Ђурић Живковић, из Сенте. 

Сачињен је ванредни финансијски извештај апотекарске установе са даном укидања 
здравствене установе. 

Непокретности и средства које користи апотекарска установа остају у јавној својини 
општине Сента, а право коришћења на непокретностима и средствима, односно на 
имовини апотекарске установе, прелази на општину Сента. 

Сва потраживања Апотекарске установе Сента прелазе на оснивача, на општину Сента. 
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Оснивач апотекарске установе у јавној својини, Општина Сента, као солидарни 
дужник, обавезује се да ће измирити неизмирене обавезе Апотекарске установе Сента 
према повериоцима. Средства су обезбеђена у буџету општине Сента, а начин и 
приоритети измирења обавеза ће се утврдити посебним актом. Општина Сента ће свим 
познатим повериоцима и дужницима упутити и писано обавештење о укидању 
апотекарске установе, најкасније у року од 15 дана од дана доношења ове одлуке. 

Пословне књиге и документација апотекарске установе чувају се у складу са прописима 
којима се уређује архивска грађа, то оснивач апотекарске установе доноси одлуку да се 
целокупна документација апотекарске установе која је престала да постоји по 
спроведеном поступку укидања поверава на чување Историјском архиву Сента, из 
Сенте, Главни трг 1, матични број 08052115. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу 
општине Сента“. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента  
Скупштина општине Сента 
Број: 510-3/2021-I 
Дана: 31. маја 2021. године  
С е н т а 

Председница Скупштине општине Сента 

Жофиа Сабо Декањ c. p. 

Образложење: 

Органи општине Сента, оснивача Апотекарске установе Сента, утврдили су да на 
основу објективних и субјективних околности услед којих је отежано пословање 
Апотекарске установе Сента не остварују се очекивани резултати, те донета је  Одлука 
о укидању Апотекарске установе Сента. 
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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;

12) извештаваСкупштинудруштва о свомраду;
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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“. 
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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) изјаваоверенаодстраненадлежногорганадалиценијечланоргананиједнеполитичкестра

нке, 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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Садржај: 

101. О Д Л У К A о укидању Апотекарске установе Сента 1403 

102. 

ОГЛАС о јавном конкурсу за избор директора„Регионална 

депонија“ д.о.о. Суботица 1405 

ИЗДАВАЧ: 
Одељење за скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,  
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444  

OДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: 

Игор Стојков, дипл. правник, секретар Скупштине 
општине Сента 
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