
На  основу  чгтана  52. 3акона  о  јавним  предузећима  (,,Службени  гпасник  РС , бр. 
15/16 и  88/19), и  члана  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада, на  11 седници  од  21 септембра  
2020. године  доноси  

РЕUЈЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА  ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ  ГРАДСКОГ  

САОБРАЋАЈНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,НОВИ  САД  НОВИ  САД  

і . ИВАН  Р.ДдоЈичиЋ , дипломирани  инжењер  менаџмента  - мастер  из  Новог  
Сада, именује  се  за  вршиоца  дужности  директора  Јавног  градског  
саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад, до  именовања  директора  на  
основу  спроведеног  јавног  конкурса , а  најдуже  до  једне  године. 

11. Ово  решење  ступа  на  снагу  даном  доношења, а  објавиће  се  у  ,,Сrтужбеном  
гіисту  Града  Новог  Сада , као  и  на  званичној  интернет  презентацији  
Скупштине  Града  Новог  Сада  www.ѕkupѕtіna.novІѕad.rѕ. 

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  о  именовању  вршиоца  дужности  
директора  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Rови  Сад  Нови  Сад, садржан  је  
у  чпану  52. Закона  о  јавним  предузећима  предузећима  (,,Службени  гпасник  РС , бр. 
15/1 б  и  88/19) и  члану  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Сrтужбени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19). 

Чланом  52. 3акона  о  јавним  предузећима  гтрописано  је  да  се  вршипац  дужности  
директора  може  именовати  до  именовања  директора  јавног  предузећа  по  
спроведеном  јавном  конкурсу, да  период  обавњања  функције  вршиоца  дужности  
директора  не  може  бити  дужи  од  једне  године, као  и  да  исто  гіице  не  може  бити  два  
пута  именовано  за  вршиоца  дужности  директора . Такође, прописано  је  да  вршипац  
дужности  директора  мора  испуњавати  услове  за  именовање  директора  јавног  
предузећа  у  складу  са  Законом , као  и  да  вршилац  дужности  има  сва  права, обавезе  и  
овnашћења  која  има  директор  јавног  предузећа . 

Чланом  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  прописано  је  да  Скупштина  
Града  Новог  Сада  у  складу  са  законом , између  осталог, именује  и  разрешава  
директоре  јавних  комуналних  и  других  јавних  предузећа . 
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Скупштини  Града  Новог  Сада  досадашњи  диреігор  Јавног  градског  
саобраћајног  предузећа  Нови  Сад  Нови  Сад  поднео  је  оставку  на  функцију  
директора . За  вршиоца  дужности  директора  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  
,,Нови  Сад  Нови  Сад  до  именовања  директора  на  оснобу  спроведеног  јабног  
конкурса , а  најдуже  до  једне  године, именује  се  Иван  Радојичић , који  испуњава  услове  
утврђене  у  Закону  о  јавним  предузећима  за  обавгbање  ове  функције . 

На  основу  изнетог, а  како  би  се  обезбедио  континуитет  у  обавгbању  делатности  
за  које  је  Јавно  лредузеће  основано, одгтучено  је  као  у  диспозитиву  овог  решења. 
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Пред  - .ница  

MЅc Je a Маринковић  Радомировић  
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