На основу члана 26. ст. 1 Покрајинске скупштинске одлуке о јавном предузећу
„Војводинашуме“ („Службени лист АПВ“, брoj: 53/2016) и члана 32. тачка 12. и чл. 35. и 36.
став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број:
37/2014),
Покрајинска влада, на седници одржаној 10. јула 2019. године, д о н е л а је
РЕШЕЊЕ
Роланд Кокаи, мастер економиста, и м е н у ј е се за директора Јавног предузећа
„Војводинашуме”, Петроварадин, на период од четири године почев, од 28. јула 2019. године.
Решење ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу
Аутономне
покрајине
Војводине”
и
на
интернет
страници
Покрајинске
владе
www.vojvodina.gov.rs
Образложење
Чланом 26. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о јавном предузећу
„Војводинашуме“, прописано је да Покрајинска влада именује директора јавног предузећа на
период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса по поступку утврђеним
законом и наведеном одлуком.
Покрајинска влада, на седници одржаној 16. априла 2019. године, на предлог
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, донела је Одлуку,
број: 022-341/2019, којом је покренут поступак спровођења јавног конкурса за избор
директора Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин („Службени лист АПВ“, број:
19/19) .
У складу са наведеном одлуком Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, објавио је Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа
„Војводинашуме”, Петроварадин у „Службеном гласнику Републике Србије“ број: 29/19,
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ број: 20/19, дневним новинама „Дневник“
и на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство, http://www.psp.vojvodina.gov.rs/ (у даљем тексу: Јавни конкурс).
Одлуком Покрајинске владе, 127 број: 023-394/2019 од 29. маја 2019. године,
образована је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа
„Војводинашуме“, Петроварадин (у даљем тексту: Комисија) („Сл.лист АПВ“, број: 25/19).
На Јавни конкурс пријаве су поднела два кандидата. Комисија је на првој одржаној
седници прегледала документацију кандидата и установила да је документација једног
кандидата комплетна, док документација другог кандидата није била комплетна, те је донет
закључак којим се одбацује пријава као непотпуна.
У складу са наведеним изборни поступак је спроведен са јединим кандидатом који је
имао потпуну документацију, а у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора
јавног предузећа („Службени гласник РС“, број: 65/16).
Након спроведеног изборног поступка, Комисија је сачинила ранг листу с кандидатом с
којим је спроведен изборни поступак, број: 104-022-341/2019-08 од 03.07.2019. године, коју
је са Записником о изборном поступку, број: 104-022-341/2019-08 од 03.07.2019. године,
доставила Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство, сходно
одредби члана 26. став 8. Покрајинске скупштинске одлуке о јавном предузећу
„Војводинашуме“.

Имајући у виду наведено, а сходно члану 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске
одлуке о Покрајинској влади, којом је прописано да Покрајинска влада именује, односно
предлаже директоре, чланове управних и надзорних одбора фондова, установа и других
организација, у складу са законом и чл. 35. и 36. став 6. исте одлуке, којом је прописано да
се о томе одлучује решењем, решено је као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења се може се поднети тужба Вишем суду у Новом
Саду, у року од 60 дана од дана пријема решења.
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