
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 

88/19) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, 

бр.27/19-пречишћен текст, 13/21 и 16/21), 

Скупштина града Суботице, на 12. седници одржаној дана 5. aвгуста 2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора  

Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић 

 

I 

Именује се Марта Добо, мастер економиста, за директора Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ 

Палић, на основу спроведеног јавног конкурса, на период од четири године, почев од дана ступања на 

рад именоване. 

 

II 

Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања 

овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

III 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града 

Суботице” и на интернет страници Града Суботице.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина града Суботице је на седници одржаној дана 1. априла 2021. године донела 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић 

(„Службени лист Града Суботице“, бр. 8/21) којом је покренут поступак избора директора Јавног 

предузећа „Палић-Лудаш“ Палић. Текст Огласа о јавном конкурсу који је саставни део наведене 

Одлуке је, у складу са чланом 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 

88/19), објављен у „Службеном гласнику РС“, број 32 од 2. априла 2021. године, у „Службеном листу 

Града Суботице“ број 27 од 1. априла 2021. године, у дневном листу „Данас“ и на званичној интернет 

страници Града Суботице www.subotica.rs. 

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић, у складу са 

Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и Уредбом о мерилима за 

именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, бр. 65/16), спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора коју је Скупштина града именовала Решењем на седници 

одржаној дана 5. новембра 2020. године („Службени лист Града Суботице“, бр. 48/20). 

Комисија је по истеку рока за подношење пријава констатовала, да је на јавни конкурс за 

избор директора Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић пријаву поднео један кандидат чија је 

пријава потпуна, са приложеним свим потребним доказима. 

На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за избор директора приложених 

уз пријаву кандидата, Комисија је утврдила да кандидат који је поднео пријаву: Марта Добо, мастер 

економиста, испуњава прописане услове за избор директора Јавног предузећа „Палић Лудаш“ Палић. 

Полазећи од обавезе Комисије, утврђене чланом 40. Закона о јавним предузећима, Комисија је 

спровела изборни поступак провером и оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине 

кандидата, по поступку и на начин како је уређено Законом о јавним предузећима и Уредбом о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа. 

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним 

предузећима, Комисија је на седници одржаној дана 26. јула 2021. године утврдила резултате за 

кандидата те је на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима саставила Ранг листу за 

именовање директора Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић на коју је уврстила кандидата који је 

резултатом испунио мерила за избор директора јавног предузећа. Ранг листу са бројчано исказаним 

резултатом и записнике о спроведеном изборном поступку Комисија је доставила Секретаријату за 

комуналне послове, енергетику и саобраћај Градске управе Града Суботице у циљу припреме нацрта 

акта о именовању првог кандидата са ранг листе за директора јавног предузећа и прослеђивања истог 



Градском већу Града Суботице, а ради утврђивања предлога решења о именовању директора Јавног 

предузећа „Палић-Лудаш“ Палић. 

Градско веће Града Суботице је утврдило предлог Решења о именовању директора Јавног 

предузећа „Палић Лудаш“ Палић и доставило га Скупштини града Суботице ради доношења. 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) 

прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује 

орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу 

спроведеног јавног конкурса. 

Чланом 33. став 1. тачка 10) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, 

бр.27/19-пречишћен текст, 13/21 и 16/21) прописано је да Скупштина града Суботице именује и 

разрешава директоре јавних предузећа. 

На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву. 

Ово решење је коначно, сходно одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима. 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у 

Суботици у року од 60 дана од дана достављања решења. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 

Број: I-00-022-272/2021 

Дана: 05.08.2021.год. 

С у б о т и ц а  

Трг слободе 1 

Председник Скупштине града Суботице 

            Др Балинт Пастор, с.р. 

            (Dr. Pásztor Bálint) 

За тачност:  

Секретар Скупштине града 

 

Ђула Ладоцки, дипл.правник 
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