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На основу члана 47. став 1. тачка 20. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08), а у вези са чланом 28. став 1. 
закона о запошљавању и осигурању за  случај незапосле-
ности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09 и 
88/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА

I

Образује се Савет за запошљавање Града Новог Сада 
(у даљем тексту: Савет), као радно саветодавно тело 
Градоначелника Града Новог Сада.

II

Задатак Савета је да даје мишљење и препоруке 
Градоначелнику Града Новог Сада у вези са питањима од 
интереса за унапређење запошљавања и то:

1. плановима и програмима запошљавања,

2. годишњим акционим планом запошљавања Града,

3. мерама активне политике запошљавања као што су: 
организовање јавних радова и радно ангажовање незапо-
слених лица у извођењу јавних радова, издвајање субвен-
ција за отварање нових радних места, додатно образова-
ње и обука незапослених лица, подршка самозапо шља вању 
и другим мерама,

4. прописима из области запошљавања и

5. другим питањима од интереса за запошљавање.

III

Савет се састоји од представника Града, Националне 
службе за запошљавање – Филијала Нови Сад, Универ-
зитета у Новом Саду, удружења послодаваца и других 
удружења од значаја за област запошљавања.

Председника, заменика председника и чланове Саве-
та именује Градоначелник Града Новог Сада.

IV

За рад у Савету председнику, заменику председника и 
члановима који нису чланови Градског већа или запосле-
ни у градској управи, припада право на накнаду.

Председнику и заменику председника који нису члано-
ви Градског већа или запослени у градској управи за рад 
у Савету припада накнада у висини од 10% од просечне 
месечне зараде по запосленом у Републци Србији, према 
последњем објављеном податку републичког органа над-
лежног за послове статистике.

Члановима Савета који нису чланови Градског већа 
или запослени у градској управи припада накнада у виси-
ни од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у 
Републици Србији, према последњем објављеном пода-
тку републичког органа надлежног за послове статистике.

Накнада се исплаћује месечно, под условом да је Са-
вет у току месеца одржао седницу, без обзира на број од-
ржаних седница.

Средства за накнаде за рад председника, заменика 
председника и чланова Савета обезбеђена су Финансијским 
планом Градске управе за привреду.

V

Стручне и административно-техничке послове за по-
требе Савета обављаће Градска управа за привреду.

VI

Доношењем овог решења престаје да важи Решење о 
образовању Савета за запошљавање Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 32/09, 33/09, 
56/10 и 5/12).

VII

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-
вог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-690/2012- II
11. децембар 2012. године
НОВИ САД 

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу тачке III Решења о образовању Савета за 
запошљавање Града Новог Сада („Службени лист Града 
Новог Сада“, број: 51/12), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА

I

У Савет за запошљавање Града Новог Сада именују се:

- за председника:

 ДЕЈАН МАНДИЋ, члан Градског већа за финансије

- за заменика председника:

 Мр ГОРАН СЕЧУЈСКИ, члан Градског већа за 
привреду

- за чланове Савета:

1.  МИЛАН ЂУРИЋ, члан Градског већа за управу и 
прописе

2.  МИЛОВАН АМИЏИЋ, заменик начелника, Градска 
управа за опште послове

3.  ЉУБИЦА САВИЋ, помоћник начелника за запо-
шља вање, Градска управа за привреду

4.  БИЉАНА ХОРВАТ, сарадник, Канцеларија за ло-
кални економски развој

5.  НЕБОЈША КУКИЋ, заменик директора Националне 
службе за запошљавање – Филијала Нови Сад

6. НЕНАД МИЉЕШИЋ, председник Војвођанске асоци-
јације малих и средњих предузећа и предузетника

7.  СОЊА ШОВЉАНСКИ, стручни сарадник за развој 
каријере и саветовање студената, Центар за развој 
каријере и саветовање студената Универзитета у 
Новом Саду

8.  НЕНАД ЋИРИЋ, председник Центра за радно пра-
во и запошљавање особа са инвалидитетом.

II

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи 
Решење о именовању председника, заменика председни-
ка, чланова и секретара Савета за запошљавање Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог сада, бр. 36/09, 
56/10 и 5/12).

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-
вог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-691/2012- II
11. децембар 2012. године
НОВИ САД 

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

1110

На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-
вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ИВОШЕВИЋ БРАНИСЛАВ, дипломирани економи-
ста, разрешава се дужности помоћника начелника за 
извршење буџета у Градској управи за финансије, са 6. 
децембром 2012. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: II-020-2/2012-2455

6. децембар 2012. године

НОВИ САД 

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

1111

На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управа-
ма Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Са-
да“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. МИТОШЕВИЋ СЛАЂАНА, дипломирани економи-
ста, разрешава се дужности помоћника начелника за 
финансијско-материјалне послове у Градској управи за 
културу, са 6. децембром 2012. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: II-020-2/2012-2466

6. децембар 2012. године

НОВИ САД 

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-
вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. МИТОШЕВИЋ СЛАЂАНА, дипломирани економи-
ста, поставља се за помоћника начелника за извршење 
буџета у Градској управи за финансије, од 7. децембра 
2012. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: II-020-2/2012-2467

7. децембар 2012. године

НОВИ САД 

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад

1113

Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржни-
ца“ Нови Сад, на основу члана 16. став 1. тачка 10. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
25/2000, 25/02, 107/05, 108/05, испр. 123/07-др. закон), 
члана 14. Одлуке о организовању Јавног комуналног 
предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 29/05 – пречишћен текст, 53/08 и 12/11) и 
члана 14а. Статута Јавног комуналног предузећа „Тржни-
ца“ Нови Сад од 30. јуна 2005. године и од 10. децембра 
2012. године, на 5. седници одржаној дана 10. децембра 
2012. године донео је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД

1. Расписује се јавни конкурс за избор директора 
Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, на 
време/мандатни период од четири (4) године.

2. За директора може бити изабрано лице које испу-
њава следеће услове:

-  да је држављанин Републике Србије,

-  да је пунолетно лице,

-  да има општу здравствену способност,

-  да поседује високо образовање из области прав-
них, економских, електротехничког и рачунарског 
инжењерства и биотехничких наука, на студијама 
другог степена, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године,

-  да има десет година радног искуства у струци,

-  да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора у трајању од најмање шест месеци, 
односно да се против њега не води истрага и да 
није подигнута оптужница за кривично дело за које 
је прописана казна затвора.

3. Кандидат за директора је дужан да поднесе пријаву 
на конкурс која садржи:

-  име и презиме кандидата,

-  датум и место рођења,

-  адресу становања,

-  податке о образовању,

-  податке о дужини и врсти радног искуства са крат-
ким описом послова на којима је кандидат радио до 
подношења пријаве на конкурс и одговорностима и 
обавезама на тим пословима.

4. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи 
документацију као доказ о испуњености услова прописа-
них овим конкурсом. Кандидат прилаже:

-  извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија),

-  уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија),

-  лекарско уверење,

-  диплому о стеченом високом образовању (ориги-
нал или оверена фотокопија),

-  исправе којима се доказује дужина и врста радног 
искуства у струци (фотокопије радне књижице и 
решења или других исправа из којих се може ут-
врдити дужина радног стажа),

-  уверење да се против кандидата не води истрага и 
да није подигнута оптужница за кривично дело за 
које је прописана казна затвора и да није осуђиван 
на казну затвора.

5. Рок за подношење пријава:

-  Пријава на конкурс подноси се Управном одбору 
Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, 
у року од 5 дана од дана објављивања конкурса. 
Рок за подношење пријаве почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања конкурса.

6. Конкурс ће се објавити у дневном листу „Дневник“ и 
у „Службеном листу Града Новог Сада“.

7. Начин подношења пријаве:

-  Пријава са документацијом која се прилаже уз при-
јаву подноси се у писаном облику препорученом 
пошиљком или лично на адресу: Јавно комунално 
предузеће „Тржница“, Нови Сад, Жике Поповића 4, 
Управном одбору, са назнаком „За јавни конкурс – 
избор директора“.

8. Информације о изборном поступку:

-  Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржни-
ца“ Нови Сад дужан је да у року од 15 дана од дана 
завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата 
и предлог достави Скупштини Града Новог Сада.

-  На основу предлога Управног одбора Скупштина 
Града Новог Сада именује директора.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ТРЖНИЦА“ НОВИ САД

УПРАВНИ ОДБОР

Број: 02-31/16-6

10. децембар 2012. године

НОВИ САД

Председник

 Слободан Чепић, с.р. 
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.

Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.

Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.

Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.

Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

Рег. бр.         Предмет        Страна

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градоначелник

1108 Решење о образовању Савета за 
 запошљавање Града Новог Сада 1721

1109 Решење о именовању председника, 
 заменика председника и чланова 
 Савета за запошљавање Града Новог 
 Сада 1721

1110 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за извршење буџета 
 у Градској управи за финансије 
 (Ивошевић Бранислав) 1722

1111 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за финансијско-мате-
 ријалне послове у Градској управи за 
 културу (Митошевић Слађана) 1722

1112 Решење о постављењу помоћника 
 начелника за извршење буџета у 
 Градској управи за финансије 
 (Митошевић Слађана) 1722

Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад

1113 Одлука о расписивању јавног конкурса 
 за избор директора Јавног комуналног 
 предузећа „Тржница“ Нови Сад 1723


