
A közvállalatokról szóló törvény 34. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 119/12 és 
44/14- más törvény), Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja 
(Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. száma és Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján  

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2014. november 28-án megtartott 26. ülésén 
meghozta az alábbi 
 

HATÁROZATOT 
a palicsi Palics-Ludas Közvállalat igazgatójának kinevezésére vonatkozó javaslat 

elutasításáról 
 
I 

Elutasítjuk Živanović Zoran magiszter, okleveles közgazdásznak a palicsi Palics-Ludas 
Közvállalat igazgatójává való kinevezésére vonatkozó javaslatot, melyet Szabadka Város 
Közigazgatási Hivatalának Gazdaságfejlesztési, Gazdasági, Mezőgazdasági, Kommunálisügyi és 
Környezetvédelmi Titkársága küldött el a 2014. szeptember 11-én közzétett nyilvános pályázat 
lebonyolítását követően. 
 

II 
 A palicsi Palics-Ludas Közvállalat igazgatójának kinevezésére vonatkozó új pályázatot a 
Közvállalatokról szóló törvény által előírt módon és eljárás szerint kell lebonyolítani. 
 

III. 
A jelen határozat megjelenik a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, Szabadka 

Város Hivatalos Lapjában és Szabadka Város honlapján.  
 

Indoklás 
Szabadka Város Képviselő-testülete 2014. augusztus 29-ei ülésén hozta meg a palicsi 

Palics-Ludas Közvállalat igazgatójának kinevezésére vonatkozó nyilvános pályázatról szóló 
rendeletet. A hirdetmény Szabadka város honlapján és a Danas című lapban lett közzé téve 2014. 
szeptember 5-én, a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében pedig 2014. szeptember 11-én.  A 
jelentkezési határidő 2014. október 11-én járt le. 

A Bizottság a jelentkezési határidő lejárta után megállapította, hogy az igazgató 
kinevezésére meghirdetett pályázatra két kérelmet nyújtottak be idejében, melyek közül egyet 
elvetettek, mert nem mellékeltek hozzá minden szükséges dokumentumot. Az igazgatói kinevezés 
előírt feltételeiről szóló bizonyítékok áttekintését követően, melyeket a jelölt a pályázati 
kérelemhez csatolt, a Bizottság megállapította, hogy csak egy jelölt teljesíti a feltételeket. 

A választási eljárás során a Bizottság a szakképzettség, a tudás és képesség 
osztályozásával, a mellékelt dokumentumok áttekintésével és a jelöltekkel folytatott szóbeli 
beszélgetés révén hozta meg az eredményt a Szabadka Város által alapított közvállalatok 
igazgatóinak kinevezésének mércéiről szóló szabályzatban előírt mércék alapján (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 35/14), és sorolták be őket a ranglistára. 

A ranglista alapján a Bizottság megállapította a kinevezésre jelölt személyek listáját a 
számszerűen kimutatott és meghatározott eredményekkel, melyet a választási eljárásról szóló 
jegyzőkönyvvel együtt továbbított az illetékes titkárságnak a Közvállalatokról szóló törvény 31. 
szakaszának 1. bekezdésével összhangban. 

A Közvállalatokról szóló törvény 31. szakasz 2. bekezdésének megfelelően Szabadka 
Város Közigazgatási Hivatalának Gazdaságfejlesztési, Mezőgazdasági, Kommunálisügyi és 
Környezetvédelmi Titkársága elküldte a palicsi Palics-Ludas Közvállalat igazgatójának 
kinevezéséről szóló határozatjavaslatot. 



A Városi Tanács a a 2014 november 20-ai ülésén megvitatta a kinevezésről szóló 
határozatjavaslatot, és meghozta a Záróhatározatot, melyben javasolja a városi képviselő-
testületnek, hogy ne fogadja el a kinevezési javaslatot, és új pályázat kiírását javasolja a palicsi 
Palics-Ludas Közvállalat igazgatói tisztségének betöltésére, a közvállalatokról szóló törvénnyel 
összhangban. 

A felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező részben foglalt határozatot.  
Jogorvoslati utasítás: A jelen határozat végleges, és nem megfellebbezhető, de ellene 

kereset nyújtható be a Szabadkai Felső Bírósághoz, a határozat kézbesítésétől számított 60 napon 
belül. 
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