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На основу члана 55. став 1. Закона о јавним агенцијама ("Службени гласник

Републике Србије", број 18/05, 81/05-испр. и 47/18) и члана 24. тачка 10. Статута Града

Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08),

СкупштинаГрада Новог Сада на ХЏУ седници 14. децембра 2018. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ АГЕНЦИЈЕЗА

ЕНЕРГЕТИКУГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада („Службени лист

Града НовогСада“, број 43/05) у члану 3. став 2. мења се и гласи:

„Седиште Агенције је у Новом Саду, Улица Војвођанскихбригада број 17.“.

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

ДелатностАгенције је:

71.12 Инжењерскеделатности и техничко саветовање

69.20 Рачуноводствени,књиговодствени и ревизорскипослови; пореско саветовање

63,11 Обрада података, хостинг и сл.

72.19 Истраживањеи развој у осталим природним и техничко-технолошкимнаукама

70.22 Консултантскеактивности у вези с пословањем и осталим управљањем

58.14 Издавањечасописаи периодичних издања

64.19 Остало монетарно посредовање

64.92 Остале услуге кредитирања

71 .1 1 Архитектонскаделатност

84.13 Уређење пословања и допринос успешнијемпословањуу области економије

85.59 Остало образовање.“

Члан 3.

У члану 5. став 1. тач. 1, 2. и 3. мењају се и гласе:

„1. предузима активности у циљу успостављања и одржавања система енергетског
менаџментау Граду,



2. предлаже акт којим се прописују услови за стицање статуса повлашћеног
произвођача топлотне енергије, критеријуми за утврђивање испуњености тих услова и
утврђује начин и поступак стицања тог статуса, начин вођења регистра повлашћених
произвођача топлотне енергије и његова садржина, и подстицајне мере за производњу
топлотне енергије коришћењем обновљивихизвора енергије,

3. издаје лиценце за обављање делатности производње топлотне енергије,
дистрибуције топлотне енергије и снабдевање топлотном енергијом и решава о
привременом и трајном одузимању издатих лиценци,“.

У тачки 5. речи: „или отпад“ бришу се.

У тачки 6. речи: „и Дистрибуцију топлотне енергије“ замењују се речима:
„топлотне енергије снаге 1 ММ и више и биогорива капацитетапреко 10: годишње“.

У тачки 7. речи: „накнаде која се плаћа“ замењују се речима: „трошкова који се
плаћају“.

У ставу 2. бројеви: „1,2,“ бришу се.

У ставу 3. зарез и број: „5.“ бришу се.

У ставу 5. речи: „прати применутарифних система,“ бришу се.

Члан 4.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

Управни одбор има председника и шест чланова, које именује и разрешава
Скупштина Града.

За председника и члана Управног одбора може бити именовано лице које
испуњава услове за пријем у радни однос у државне органе, има најмање десет година
радног искуства на пословима из области рада Агенције, има високу стручну опрему, није
запослено у Агенцији и именовањем не би изазвало сукоб јавног и приватногинтереса.

Три члана Управног одбора именују се из реда корисника енергетских услуга у
Граду, и то по један представник корисника топлотне енергије, корисника електричне
енергије и потрошачаприродноггаса.

Начин и поступак одређивања представника корисника енергетских услуга из
става 3. овог члана уређују се посебном одлуком СкупштинеГрада.

Мандат председника и чланова Управног одбора је пет година, уз могућност
поновног именовањајош два пута.“

Члан 5.

У члану 9. речи: „управних одбора“ замењују се речима: „надзорниходбора“.



Члан 6.

После члана 11. додаје се члан 11а који гласи:

„Члан 11а

За директора може бити именовано лице које испуњава услове за пријем у радни
однос у државне органе, има најмање пет година радног искуства на пословима у области

рада Агенције и има високу стручну спрему.

Мандат директора је пет година, уз могућност поновног именовања још два пута.“

Члан 7.

Члан 12. мења се и гласи:

„Члан 12.

Директора именује Скупштина Града, на основу спроведеног јавног конкурса, у

складу са Законом.

Оглас о јавном конкурсу објављује се у складу са Законом.

Јавни конкурс из става 1. овог члана спроводиУправни одбор.

Управни одбор саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и
међу њима спроводи изборни поступак.

Мерила на основу којих се у изборном поступку, утврђује стручна оспособљеност,
знања и вештине кандидата за именовање директора су познавање прописа којима се

уређују делатности и послови које обавља Агенција, прописа којима је уређен правни
положај Агенције, вештине руковођењаи комуникације.

После спроведеног изборног поступка Управни одбор саставља листу од највише
три кандилата, који су у изборном поступку постигли најбољи резултат са образложењем
испуњености мерила из става 5. овог члана, и подноси је Скупштини Града у року од 15

дана од дана окончања изборног поступка, ради доношења решења о именовању
директора.

Решење из става 6. овог члана доставља се свим кандидатима који су се пријавили
на јавни конкурс.“

Члан 8.

У члану 15. став 3. мења се и гласи:

„Овлашћења директора који је поднео оставку преузима председник Управног
одбора.“

Члан 9.

У члану 16. став 1. речи: „Председник и члан Управног одбора, као и директор“
замењује се речју: „директор“.



Члан 10.

Члан 19. мења се и гласи:

„Члан 19.

На права, обавезе, одговорностидиректора и запослених у Агенцији примењују се
општи прописи о раду, а на зараде директора и запослених у Агенцији примењују се
прописи којима се уређују зараде запослених у јавним агенцијама и другим
организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица
локалне самоуправе.

Градско веће Града Новог Сада даје сагласност на општи акт о правима, обавезама,

одговорностимаи заради директора и запослених у Агенцији.“

Члан 11.

У члану 22. став 2. речи: „Служба за инспекцију и ревизију Града Новог Сада“
замењују се речима: „Служба за буџетску инспекцију и Служба за интерну ревизију Града
Новог Сада“.

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Новог Сада“, а примењиваћесе почев од 1. јануара 2019. године.
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