
На основу члана 24г став 7. Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу 

за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић (пречишћен текст од 

30.10.2017. године дел.бр. 1163-1/2017) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 

директора Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора 

„Парк Палић” Палић, Скупштина ДОО „Парк Палић“ Палић, објављује 

 

ОГЛАС  

о јавном конкурсу за избор директора  

Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање 

развојем туристичког простора „Парк Палић” Палић 

 

  Подаци о предузећу: 

- Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк 

Палић” Палић, матични број: 20564873, ПИБ: 106257395. 

- седиште предузећа – Кањишки пут 17а, Палић. 

- претежна делатност предузећа – 4110 Разрада грађевинских пројеката 

 

Подаци о радном месту: 

Директор Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора 

„Парк Палић” Палић: 

 1) заступа и представља Друштво и води послове Друштва, у складу са законом, оснивачким 

 актом Друштва и одлукама Скупштине, 

 2) организује и руководи процесом рада, 

 3) одговара за законитост рада Друштва, 

 4) предлаже Скупштини годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, 

 5) предлаже финансијске извештаје, 

 6) обезбеђује вођење евиденције о свим донетим одлукама Скупштине, 

 7) извршава одлуке Скупштине, 

 8) доноси акт о систематизацији, 

 9) о свом раду извештава Скупштину, 

 10) обавља све друге послове који нису у надлежности Скупштине. 

 

Директор се именује на мандатни период од 4 године. 

 

Услови за именовање директора Друштва: 

1) да је пунолетно и пословно способно, 

2) да је држављанин Републике Србије, 

3) да има стечено висок 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, 

4) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање 

из тачке 2, 

5) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 

Друштва, 

 6) да познаје област корпоративног управљања, 

 7) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова, 

8) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке, 

 9) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, 

10) 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. 

  

Место рада: 

Кањишки пут 17/а, Палић 

 

 Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и 

начин њихове провере: познавање делокруга рада ДОО „Парк Палић“ Палић, познавања система 

функционисања чланова Друштва, стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина 

комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором, вештина аналитичког резоновања и 

логичког закључивања, организационе способности и стручне способности у вези са 

руковођењем – усменом провером, односно на други одговарајући начин. 

  

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 Каталин Орос, дипл. правник, 

Руководилац сектора за правне и економско-финансијске послове у ДОО „Парк Палић“ Палић, 

телефон: 024/ 602-780.     

 

 Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 

адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини 

радног искуства и податке о посебним областима знања. 

 

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

спровођење конкурса за избор директора ДОО „Парк Палић“ Палић, препорученом пошиљком 

путем поште или лично у просторијама ДОО „Парк Палић“ Палић, Кањишки пут 17а Палић, у 

затвореној конверти на адресу: 

 

ДОО „Парк Палић“ Палић  

Комисији за спровођење конкурса за избор директора ДОО „Парк Палић“ Палић 

са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање директора  

ДОО „Парк Палић“ Палић - НЕ ОТВАРАТИ 

Кањишки пут 17а  

24412 Палић 

 

  Докази који се прилажу уз пријаву: 

- кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству; 

- извод из матичне књиге рођених; 

- уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног 

конкурса у „Службеном Гласнику РС“; 

- доказ о стручној спреми (диплома или уверење о стручној спреми); 

- доказ о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима 

и у ком периоду је стечено радно искуство); 

- доказ о познавању корпоративног управљања; 

- изјава кандидата, оверена од стране надлежног органа, да није члан органа ниједне 

политичке странке, дата и оверена након објављивања јавног конкурса у „Службеном 

Гласнику РС“, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено 

мировање функције у органу политичке странке, издат након објављивања јавног конкурса у 

„Службеном Гласнику РС“; 

- доказ да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци (уверење надлежног 

органа не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у 

„Службеном Гласнику РС“); 

- доказ (уверење надлежног органане не старије од шест месеци у односу на дан објављивања 

јавног конкурса у „Службеном Гласнику РС“) 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. 

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код надлежног органа. 

 

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

Комисија за спровођење конкурса за избор директора ДОО „Парк Палић“ Палић одбацује 

закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

 

Овај оглас о јавном конкурсу објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 

70/2021 дана 13.07.2021. године. 

 


