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Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХЈ  седници, одржаној  12. марта  202 1. године, 
донела  је  одлуке  о  спровођењу  јавног  конкурса  за  избор  директора : Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Чистоћа  Нови  Сад, Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад  
и  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  са  текстом  огласа  о  
јавном  конкурсу  за  избор  директора  Јавних  предузећа, чијије  оснивач  Град  Нови  Сад. 

На  основу  члана  39. Закона  о  јавним  предузећима  (!?Службени  гласник  Републике  
Србије!? ,  број : 15/16 и  88/19), достав.њају  Вам  се  одлуке  о  спровођењу  јавног  конкурса  за  
избор  директора  са  текстом  огласа  ојавном  конкурсу  за  избор  директора  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Чистоћа  Нови  Сад, Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад  
и  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, чији  је  оснивач  Град  
Нови  Сад, ради  објав.њивањајавног  конкурса  у  ,,Службеном  гласнику  Републике  
у  року  од  осам  дана  од  дана  доношења  одлуке  о  спровођењу  јавног  конкурса, а  у  складу  
чланом  37. став  2. Закона  о  јавним  предузећима  (,,Службени  гласник  Републике  Србије , 
број : 15/16 и  88/19). 

Молимо  вас  да  Скупјитину  Града  Новог  Сада, у  што  краћем  року, обавестите  о  броју  
и  датуму  Службеног  гласника  Републикс  Србије  у  којем  ће  се  наведени  јавни  конкурс  
објавити, имајући  у  виду  да  се  пријава  најавни  конкурс  подноси  у  року  од  30 дана  од  дана  
објавњивањајавног  конкурса  у  ,,Службеном  гласнику  Републике  



і-Іa основу  члана  38. став  2. Закона  о  јавнn і  прелvзећпма  (,,Службеніі  гласнпк  РС . 

бр. 15/ јб  и  88/19). Скупштпна  Града  ј-јовог  Сада  на  Хј  СеДНиЦп  од  12. марта  2021. године , 
доноси  

одлУКу  
О  СПРОВОЋЕЊУ  ЈАВНОГ  КОНКУРСА  ЗА  ИЗБОР  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ  

КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,ЧИСТОЋА , НоВи  САД  

Члан  і . 

Овом  одлуком  започиње  спровођење  јавног  конкурса  за  избор  директора  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Чистоћа  Нови  Сад. 

Члајг  2. 

Расписује  се  Јавни  конкурс  за  Нзбор  директора  Јавног  комуналног  предузећа  
,Чистоћа  Нови  Сад. 

Члан  3. 

Јавни  конкурс  за  избор  директора  Јавног  комуналног  іјредузећа  ,,Чистоћа  Нови  
Сад  спроводи  Комисија  за  спровођење  конкурса  за  избор  директора . 

Члан  4. 

Ова  одлука  објавЈБује  се  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУГІШТИНА  ГРЛДА  НОВОГ  САДА . тјредсе.ница  
Број : 352-1/202 і -97-ј  
і 2. март 2021, годиие  
НОВИ  САД MЅc Jen• • a аринковић  Радомировић  



На  основу  члана  39. 3акона  о  јавним  предузећима  (, Службени  гласник  РС , бр. 
15/16 и  88/19) и  Одлуке  о  спровођењу  јавног  конкурса  за  избор  директора  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Чистоћа  Нови  Сад, Скупштина  Града  Новог  Сада, оглашава  

ЈАВНИ  КОНКУРС  
ЗА  ИЗБОР  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

,,ЧИСТОЋА  нОВИ  САД  

ПОДАЦИ  О  ЈАВНОМ  ПГЕДУЗЕЋУ : 

Јавно  комунално  предузеће  ,,Чистоћа  Нови  Сад, Сентандрејски  пут  број  3 

Матични  број : 08066531 

Уписано  код  Агенције  за  привредне  регистре, под  бројем : Бд. 11812/2005 од  
11. маја  2005. године  

ПИБ: 101692087 

Претежна  делатност: - 38.11 Сакупњање  отпада  који  није  опасан. 

Пословање  и  рад  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Чистоћа  Нови  Сад  уређују  се  
Одлуком  о  усклађивању  Одлуке  о  организовању  комуналне  радне  организације  ,,Чистоћа  
у  Новом  Саду, као  јавног  комуналног  предузећа  (,,Службени  лист  Града  Новог бр. 
47/16, 9/17, 55/17 и  59/18) и  Статутом  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Чистоћа  Нови  Сад  
од  18. октобра  2016. године, 30, марта  2017. године  и  17. децембра  2018. године. 

РАдНО  МЕСТО  И  ПОСЛОВИ: 

директор  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Чистоћа  Нови  Сад. 
директор  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Чистоћа  Нови  Сад  представња  и  заступа  

Јавно  предузеће, организује  и  руководи  процесом  рада, води  пословање  Јавног  предузећа, 
одговара  за  законитост  рада  Јавног  предузећа , као  и  за  реализацију  одлука  и  других  аката  
Скупштине  Града  ј-Іовог  Сада, Градоначелника  Града  Новог  Сада  и  Градског  већа  Града  
Новог  Сада, предла?ке  дугорочни  и  средњорочни  план  пословне  стратегије  и  развоја  и  
одговоран  је  за  њихово  спровођење , предлаже  годишњи , односно  трогодишњи  програм  
пословања  и  одговоран  је  за  његово  спровођење . предлаже  финансијске  извештаје  Јавног  
предузећа, извршава  одлуке  Надзорног  одбора  Јавног  предузећа , бира  извршног  
директора , закњучује  уговоре  о  раду  са  извршним  директором , у  складу  са  законом  којим  
се  уређују  радни  односи, бира  представнике  Јавнога  предузећа  у  скупштини  друштава  
капитала  чији  је  једини  власник  Јавно  ггредузеће , доноси  акт  о  систематизацији , и  врши  
друге  послове  одређене  законом, оснивачким  актом  и  Статутом  Јавног  предузећа . 
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услоВи  ЗА  ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА : 

1. даје  пунолетно  и  послоВНо  способно  лице, 
2. да  има  стечено  високо  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 , 
3. да  има  најмање  пет  година  радног  искуства  на  пословима  за  које  се  захтева  високо  
образовање  из  тачке  2. Услова  за  именовање  директора , 
4. да  има  најмање  три  године  радног  искуства  на  пословима  који  су  повезани  са  
пословима  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Чистоћа  Нови  Сад, 
5. да  познаје  област  корпоративног  управњања , 
б. да  има  радно  искуство  у  организовању  рада  и  вођењу  ііослова, 
7. да  није  члан  органа  политичке  странке , односно  да  мује  одређено  мировање  у  вршењу  
функције  у  органу  политичке  странке, 
8. да  није  осуђивано  на  казну  затвора  од  најмање  шест  месеци , 
9. да  му  нису  изречене  мере  безбедности  у  складу  са  законом  којим  се  уређују  кривична  
дела, и  то: 
- обавезно  психијатријско  лечење  и  чување  у  здравственој  установи , 
- обавезно  психијатријско  лечење  на  слободи , 
- обавезно  лечење  наркомана, 
- обавезно  лечење  алкохоличара , и  
- забрана  вршења  позива, делатности  и  дужности . 

Стручна  оспособњеност , знања  и  вештине  кандидата  за  именовање  директора  
Јавног  предузећа  оцењују  се  увидом  у  податке  из  нријаве  и  доказе  поднете  уз  пријаву  на  
Јавни  конкурс , писаном  и  усменом  провером , односно  на  други  одговарајући  начин  
сходно  потребама  рада  Јавног  nредузећа, у  складу  са  законом  којим  се  уређује  правни  
положај  јавних  предузећа  и  Уредбом  о  мерилима  за  именовање  директора  јавног  
предузећа  (,,Службени  гласник  РС , број  65/16). 

директор  се  именује  на  период  од  четири  године . 

МЕСТО  РАДА: 

Нови  Сад, Сентандрејски  пут  број  3. 



РО1 ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПРИЈАВЕ : 

Рок  за  подношење  пријаве  је  30 дајга  и  почиње  да  тече  наредног  дана  од  дана  
објавливања  Јавног  конкурса  у  ,,Службеном  гласнику  Републике  

Пријава  на  Јавни  конкурс  садржи : име  и  презиме  кандидата,  датум  и  место  рођења, 
адресу  становања , податке  о  образовању , податке  о  врсти  и  дужини  радног  искуства  с  
кратким  описом  послова  на  којима  је  кандидат  радио  до  подноілења  пријаве  на  Јавни  
конкурс  и  одговорностима  на  тим  пословима , податке  о  стручном  усавршавању , и  податке  
о  посебним  областима  знања  

Лице  задужено  за  давање  обавештења  о  Јавном  конкурсу  је  3оран  Пропјић, 
контакт  телефон : 021/526-970. 

АДРЕСА  НА  КОЈУ  СЕ  ПОДНОСЕ  ПРИЈАВЕ: 

Комисији  за  спровођење  конкурса  за  избор  директора , Улица  Жарка  3рењанина  2, 
спрат  11, соба  25, са  назнаком  , за  Јавни  конкурс  - за  избор  діректора  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Чистоћа  Нови  Сад. 

ДОКАЗИ  КОЈИ  СЕ  ПРИЛАЖУ  уЗ  ПРИЈАВУ : 

1. Извод  из  матичне  књиге  рођених, 
2. диплому  о  стеченом  високом  образовању , 
3. Исправе  којима  се  доказује  радно  искуство  (потврде  и  други  акти  из  којих  се  

доказује  да  има  најмање  пет  година  радног  искуства  на  пословима  за  које  се  
захтева  високо  образовање  (тачка  3. Услова  за  именовање  директора ), односно  
да  има  најмање  три  године  радног  искуства  на  пословима  који  су  повезани  са  
пословима  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Чистоћа  Нови  Сад, као  и  да  има  
радно  искуство  у  организовању  рада  и  вођењу  послова  (тач . 4. и  6. Услова  за  
именовање  директора )), 

4. Изјава  дата  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  да  лице  није  
члан  органа  политичке  странке, односно  да  мује  одређено  мировање  у  вршењу  
функције  у  органу  политичке  странке, 

5. Потврда  надлежног  органа  да  лице  није  осуђивано  на  казну  затвора  од  најмање  
шест  месеци, и  

6, Потврда  надлежног  органа  да  лицу, у  складу  са  законом  којим  се  уређују  
кривична  дела, није  изречена  мера  безбедности  обавезно  психијатријско  
лечење  и  чување  у  здравственој  установи , обавезно  психијатријско  лечење  на  
слободи, обавезно  лечење  наркомана , обавезно  лечење  алкохоличара  и  забрана  
вршења  позива, делатности  и  дужности . 

Сви  докази  прилажу  се  у  оригиналу  или  фотокопији  која  је  оверена  код  надлежног  
органа. 

Неблаговремене , неразумливе  и  пријаве  уз  које  нису  приложени  сви  потребни  
докази , Комисија  за  спровођење  конкурса  за  избор  директора  ће  одбацити  заклучком  
против  кога  није  допуштена  посебна  жалба. 
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Јавни  конкурс  оглашава  се  у  ,Службеном  гласнику  Републике  Србије . 
,Службеном  листу  Града  Новог у  дневном  листу као  и  на  званичној  
интернет  презентацији  Скупнітине  Града  Новог  Сада. www ѕkupѕ t і na.novіѕad.rѕ. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНЛ  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нОВи  слд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  ноВОг  САДА  
Број : 352-1/2021-97-1 
12. март 2021, године  
НОВИСАД  

Председница  

MЅc Јслена • нковић  Радомировиh 

 



На  ОСНОВУ  члајта  38. став  2. 3акона  ојавннм  предvзећuма  (. Службејјн  гласник  РС . бр. 15716 и  88/!9). Скупјптина  Града  Новог  Сада  на  Хј  седниц  од  12. марта  2021. Године, доноси  

одлуку  
О  СПРОВОЂЕЊУ  ЈАВНОГ  КОНКУРСА  ЗА  ИЗБОР  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ  КОмунллн  ПРЕДУЗЕЋА  ,,ГРАдСКО  ЗЕЛЕНИЛО  НоВИ  САд  

Члан  1. 

Овом  Одлуком  започиње  спровођење  јавног  конкурса  за  избор  директора  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад. 

Члан  2. 

Расписује  се  Јавни  конкурс  за  избор  директора  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленИло  Нови  Сад. 

Члан  З . 

Јавни  конкурс  за  избор  директора  Јавног  комуналног  предузећа  ,Градско  зеленило  Нони  Сад  спроводи  Комисија  за  спронођење  конкурса  за  избор  директора . 

Члан  4. 

Ова  одлука  објаВ -вује  се  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
ЛУТОНОМНА  ПОКРАЈИНЛ  ВОЈВОДИНА  
ГРЛДНОВИСлД  
СКУПШТИНА  ГРАдл  нОВОг  СлдА  
Број : 352-1/2021-98-Ј  
12. март 2о2l. Године  
НОВИ  СЛД  

овић  



На  осноВу  члана  39. Закона  о  јавнпм  предузећима  (,,Службени  гласник  РС . бр. 
15/16 и  88/19) и  Одлуке  о  спровођењу  јавног  конкурса  за  избор  директора  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад, Скупппина  Града  Новог  Сада, 
оглашава  

лвни  коНкуРс  
ЗА  ИЗБОР  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

,,ГРАДСКО  ЗЕЛЕНИЛО  НОВИ  САД  

ПОДАЦИ  О  ЈАВНОМ  ПРЕДУЗЕЋУ : 

Јавно  комунално  гіредузеће  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад, Младена  Лесковца  број  1 

Матични  број : 08055432 

Уписано  код  Агенције  за  привредне  регистре , под  бројем : Бд. 7181/2005 од  
18. марта 2005. године  

ГНјБ: 100457989 

Претежна  делатност  - 81.30 Услуге  уређења  и  одржавања  околине . 

Пословање  и  рад  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад  
уређују  се  Одлуком  о  усклађивању  Одлуке  о  организовању  комуналне  радне  организације  
,,Градско  зеленило  у  Новом  Саду, као  јавног  комуналног  предузећа  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр. 47/16, 59/18, 43/19 и  55/20) и  Статутом  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад  од  19. октобра  2016. године, 17. децембра  2018. 
године, 26. септембра  2019. године  и  24. децембра  2020. године . 

РАДНО  МЕСТО  И  ПОСЛОВИ: 

директор  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад. 
директор  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад  представѕа  

и  заступа  Јавно  предузеће, организује  н  руководи  процесом  рада, води  пословање  Јавног  
предузећа, одговара  за  законитост  рада  Јавног  предузећа , као  и  за  реализацију  одлука  и  
других  аката  Скупгптине  Града  Новог  Сада, Градоначелника  Града  Новог  Сада  и  Градског  
већа  Града  Новог  Сада, предлаже  дугорочни  и  средњорочни  план  пословне  стратегије  и  
развоја  и  одговоран  је  за  њихово  спровођење , предлаже  годијпњи, односно  трогодишњи  
програм  пословања  и  одговоран  је  за  његово  спровођење , предлаже  финансијске  
извештаје  Јавног  предузећа, извршава  одлуке  Надзорног  одбора  Јавног  предузећа , бира  
извршног  директора. закјвучује  уговоре  о  раду  са  извршним  директором , у  складу  са  
законом  којим  се  уређују  радни  односи, бира  представнике  Јавног  предузећа  у  скупштини  
друштава  капитала  чији  је  једини  власник  Јавно  предузеће , доноси  акт  о  систематизацији , 
и  врши  друге  послове  одређене  законом, оснивачким  актом  и  Статутом  Јавног  предузећа . 



-, 

УСЛОВИ  ЗА  ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА : 

1. даје  пунојіетно  и  пословно  способно  лице. 
2. да  има  стечено  Високо  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, 
3. да  има  најмање  пет  година  радног  искуства  на  пословима  за  које  се  захтева  високо  
образовање  из  тачке  2. Услова  за  именовање  директора , 
4. да  има  најмање  три  године  радног  искуства  на  пословима  који  су  повезани  са  
пословима  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад, 
5. да  познаје  област  корпоративног  управЈања , 
6. да  има  радно  искуство  у  организовању  рада  и  вођењу  послова, 
7. да  није  члан  органа  политичке  странке , односно  да  му  је  одређено  мировање  у  вршењу  
функције  у  органу  политичке  странке , 
8. да  није  осуђивано  на  казну  затвора  од  најмање  шест  месеци , 
9. да  му  нису  изречене  мере  безбедности  у  складу  са  законом  којим  се  уређују  кривична  
дела, и  то ; 
- обавезно  психијатријско  лечење  и  чување  у  здравственој  установи , 
- обавезно  психијатријско  лечење  на  слободи, 
- обавезно  лечење  наркомана, 
- обавезно  лечење  алкохоличара , и  
забрана  вршења  позива , делатности  и  дужности . 

Стручна  оспособњеност , знања  и  вештине  кандидата  за  именовање  директора  
Јавног  предузећа  оцењују  се  увидом  у  податке  из  пријаве  и  доказе  поднете  уз  пријаву  на  
Јавни  конкурс, писаном  и  усменом  провером , односно  на  други  одговарајући  начин  
сходно  потребама  рада  Јавног  предузећа , у  складу  са  законом  којим  се  уређује  правни  
положај  јавних  предузећа  и  Уредбом  о  мерилима  за  именовање  директора  јавног  
предузећа  (,,Службени  гласник  рС , 

 број  65/16). 

директор  се  именује  на  период  од  четири  године . 

МЕСТО  РАДА: 

Нови  Сад, Младена  Лесковца  број  . 
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Рок  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПРИЈАВЕ : 

Рок  за  подношење  пријаве  је  30 дана  и  почиње  да  тече  наредног  дана  од  дана  
објавивања  Јавног  конкурса  у  ,,Службеном  гласнику  Републике  

Пријава  на  Јавни  конкурс  садржи : име  и  презиме  кандидата ,  датум  и  место  рођења, 
адресу  становања , податке  о  образовању , податке  о  врсти  и  дужини  радног  искуства  с  
кратким  описом  послова  на  којима  је  кандидат  радио  до  подношења  пријаве  на  Јавни  
конкурс  и  одговорностима  на  тим  пословима , податке  о  стручном  усавршавању , и  податке  
о  посебним  областима  знања. 

Лице  задужено  за  давање  обавештења  о  Јавном  конкурсу  је  Зоран  Прошић, 
контакт  телефон : 021/526-970. 

АДРЕСА  НА  КОЈУ  СЕ  ПОДНОСЕ  ПРИЈАВЕ: 

Комисији  за  спровођење  конкурса  за  избор  директора, Улица  Жарка  Зрењанина  2, 
спрат  11, соба  25, са  назнаком  ,,за  Јавни  конкурс  - за  избор  директора  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад. 

ДОКАЗИ  КОЈИ  СЕ  ПРИЛАЖУ  УЗ  ПРИЈАВУ: 

1. Извод  из  матичне  књиге  рођених, 
2. диплому  о  стеченом  високом  образовању , 
3. Исправе  којима  се  доказује  радно  искуство  (потврде  и  други  акти  из  којих  се  

доказује  да  има  најмање  пет  година  радног  искуства  на  пословима  за  које  се  
захтева  високо  образовање  (тачка  3. Услова  за  именовање  директора), односно  
да  има  најмање  три  године  радног  искуства  на  пословима  који  су  повезани  са  
пословима  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад, као  и  
да  има  радно  искуство  у  организовању  рада  и  вођењу  послова  (тач . 4. и  6. 
Услова  за  именовање  директора)), 

4. Изјава  дата  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  да  лице  није  
члан  органа  политичке  странке , односно  да  мује  одређено  мировање  у  вршењу  
функције  у  органу  политичке  странке , 

5. Потврда  надлежног  органа  да  лице  није  осуђивано  на  казну  затвора  од  најмање  
шест  месеци , и  

6. Потврда  надлежног  органа  да  лицу, у  складу  са  законом  којим  се  уређују  
кривична  дела, није  изречена  мера  безбедности  обавезно  психијатријско  
лечење  и  чување  у  здравственој  установи , обавезно  психијатријско  лечење  на  
слободи , обавезно  лсчење  наркомана , обавезно  лечење  алкохоличара  и  забрана  
врілења  позива, делатности  и  дужности . 

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

Неблаговремене , неразумњиве  и  пријаве  уз  које  нису  приложени  сви  потребни  
докази, Комисија  за  спровођење  конкурса  за  избор  директора  ће  одбацити  закњучком  
против  кога  није  допуштена  посебна  )калба. 



Предс  ниіја  
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Јавни  конкурс  оглашава  се  у .,Службеном  гласнпку  Републике  
,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , v дневном  листу  ,,дневник , као  и  на  званичној  
интернет  презентацији  Скупппине  Града  Новог  Сада. www.ѕkuріпа.поvјѕаd.гѕ. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 352-1/2021-98-1 
12. март  2021. године  
НОВИСАД  MЅc Јелена  ринковић  Радомировић  



ј 4Ѕс  т  ринковић  Радомировић  
Председ  

ј-Іа  основу  члана  38. став  2. 3акона  о  јавшім  предузећнма  (,,Службени  гласник  РС , 
бр. 15/16 и  Ѕ8/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  Хј  седници  од  12. марта  2021. године, 
до  нос  и  

одлУкУ  
О  СПРОВОЋЕЊУ  ЈАВНОГ  КОНКУРСА  ЗА  ИЗБОР  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ  
КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,ВОдОВОд  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  нОВи  САд  

Члан  ј . 

Овом  одлуком  започиње  спровођење  јавног  конкурса  за  избор  директора  Јавног  
комуналног  предузећа  Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Члан 2. 

Расписује  се  Јавни  конкурс  за  избор  директора  Јавног  комуналног  предузећа  
,Водовод  и  канализација  ј-Іови  Сад. 

Члан  3. 

Јавни  конкурс  за  избор  директора  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  
канализација  Нови  Сад  спроводи  Комисија  за  спровођење  конкурса  за  избор  директора . 

Члан  4. 

Ова  одлука  објавњује  се  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРЛдА  НОВОГ  СЛдА  
Број : 352-і /2021-99-ј  
12. март 2о2l. године  
НОВИ  САД  



І-ја  осНову  члана  39. Закона  о  јавним  гіредузећима  (,.Службени  гласник  РС , бр. 
15(16 и  88/19) и  Одлуке  о  спровођењу  јавног  конкурса  за  избор  директора  Јавног  
комуналног  предузећа  ,.Водовод  и  канализација  Нови  Сад, Скупштина  Града  Новог  
Сада, оглашава  

ЈАВНИ  КОНКУРС  
зА  ИЗБОР  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

,,ВОдовод  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  НоВи  САД  

пОдАци  о  ЈАВНОМ  ПРЕДУЗЕЋУ: 

Јавно  комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, Масарикова  број  17 

Матични  број : 08041083 

Уписано  код  Агенције  за  привредне  регистре , под  бројем : Бд. 61880/2005 од  
27. јуна  2005. године  

ПИБ: 100237118 

Претежна  делатност: - 36.00 Скупњање, пречишћавање  и  дистрибуција  воде. 

Пословање  и  рад  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  
Сад  уређују  се  Одлуком  о  усклађивању  Одлуке  о  организовању  комуналне  радне  
организације  .,Водовод  и  канализација  у  Новом  Саду, као  јавног  комуналног  предузећа  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  47/16 и  46/20) и  Статутом  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  од  20. октобра  2016, године  и  01. јуна  
2017. године. 

РАдНО  МЕСТО  И  ПОСЛОВИ: 

директор  Јавног  комуналног  предузећа  ,.Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 
директор  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и Нови  Сад  

представња  и  заступа  Јавно  предузеће, организује  и  руководи  процесом  рада, води  
пословање  Јавног  предузећа , одговара  за  законитост  рада  Јавног  предузећа ,  као  и  за  
реализацију  одлука  и  других  аката  Скупштине  Града  І-јовог  Сада, Градоначелника  Града  
Новог  Сада  и  Градског  већа  Града  Новог  Сада, предлаже  дугорочни  и  средњорочни  план  
пословне  стратегије  и  развоја  и  одговоран  је  за  њихово  спровођење , предлаже  годишњи , 
односно  трогодињњи  програм  пословања  и  одговоран  је  за  његово  спровођење , предлаже  
ф  инансијске  извецітаје  Јавног  предузећа , извршава  одлуке  Надзорног  одбора  Јавног  
предузећа , бира  извршног  директора, закњучује  уговоре  о  раду  са  извршним  директором , 
у  складу  са  законом  којим  се  уређују  радни  одг iоси, бира  представнике  Јавног  предузећа  у  
скупштини  друштава  капитала  чији  је  једини  власник  Јавно  предузеће , доноси  акт  о  
систематизацији  и  врши  друге  послове  одређене  законом, оснивачким  актом  и  Статутом  
Јавног  предузећа. 



услоВи  зл  ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА : 

1. даје  пунолетно  и  пословно  способно  лице, 
2. да  има  стечено  високо  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 , 
3. да  има  најмање  пет  година  радног  искуства  на  пословима  за  које  се  захтева  високо  
образовање  из  тачке  2. Услова  за  именовање  директора, 
4. да  има  најмање  три  године  радног  искуства  на  пословима  који  су  повезани  са  
пословима  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, 
5. да  познаје  област  корпоративног  управ.њања, 
б. да  има  радно  искуство  у  организовању  рада  и  вођењу  послова, 
7. да  није  члан  органа  политичке  странке , односно  да  му  је  одређено  мировање  у  вршењу  
функције  у  органу  политичке  странке, 
8. да  није  осуђивано  на  казну  затвора  од  најмање  шест  месеци, 
9. да  му  нису  изречене  мере  безбедности  у  складу  са  законом  којим  се  уређују  кривична  
дела, и  то: 
- обавезно  нсихијатријско  лечење  и  чување  у  здравственој  установи , 
- обавезно  лсихијатријско  лечење  на  слободи, 
- обавезно  лечење  наркомана, 
обавезно  лечење  алкохоличара , и  

- забрана  вріпења  позива, делатности  и  ду?Кности . 

Стручна  оспособ.њеност, знања  и  вештине  кандидата  за  именовање  директора  
Јавног  предузећа  оцењују  се  увидом  у  податке  из  пријаве  и  доказе  поднете  уз  пријаву  на  
Јавни  конкурс , писаном  и  усменом  провером , односно  на  други  одговарајући  начин  
сходно  потребама  рада  Јавног  предузећа, у  складу  са  законом  којим  се  уређује  правни  
поло?кај  јавних  предузећа  и  Уредбом  о  мерилима  за  именовање  директора  јавног  
предузећа  (.,Службени  гласник  РС , број  65/16). 

Директор  се  именује  на  период  од  четири  године . 

МЕСТО  РАДА: 

Нови  Сад, Масарикова  број  17. 

,) 



РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПРИЈАВЕ : 

Рок  за  подиошење  пријаве  је  30 дана  и  почиње  да  тече  наредног  дана  од  дана  
објавњивања  Јавног  конкурса  у  ,,Службеном  гласнику  Републике  

Пријава  на  Јавни  конкурс  садржи : име  и  презиме  кандидата , датум  и  место  рођења , 
адресу  становања, податке  о  образовању , податке  о  Врсти  И  дужини  радног  искуства  с  
кратким  описом  послова  на  којима  је  кандидат  радио  до  подношења  пријаве  на  Јавни  
конкурс  и  одговорностима  на  тим  пословима, податке  о  стручном  усавршавању , и  гіодатке  
о  посебним  областима  знања. 

Лице  задужено  за  давање  обавештења  о  Јавном  конкурсу  је  Зоран  Прошић, 
контакт  телефон : 021/526-970. 

АДРЕСА  НА  КОЈУ  СЕ  ПОДНОСЕ  ПРИЈАВЕ: 

Комисији  за  спровођење  конкурса  за  избор  директора, Улица  Жарка  Зрењанина  2, 
спрат  јј, соба  25, са  назнаком  ,,за  Јавни  конкурс  - за  избор  директора  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

дОКАЗИ  КОЈИ  СЕ  ПРИЛАЖУ  Уз  ПРИЈАВУ: 

1. Извод  из  матичне  књиге  рођених , 
2. диплому  о  стеченом  високом  образовању , 
3. Исправе  којима  се  доказује  радно  искуство  (потврде  и  други  акти  из  којих  се  

доказује  да  има  најмање  пет  година  радног  искуства  на  пословима  за  које  се  
захтева  високо  образовање  (тачка  3. Услова  за  именовање  директора), односно  
да  има  најмање  три  године  радног  искуства  на  пословима  који  су  повезани  са  
пословима  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, 
као  и  да  има  радно  искуство  у  организовању  рада  и  вођењу  послова  (тач. 4. и  б. 
Услова  за  именовање  директора )), 

4. Изјава  дата  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  да  лице  није  
члан  органа  политичке  странке , односно  да  му  је  одређено  мировање  у  вршењу  
функције  у  органу  политичке  странке , 

5. Потврда  надлежног  органа  да  лице  није  осуђивано  на  казну  затвора  од  најмање  
шест  месеци, и  

6. Потврда  надлежног  органа  да  лицу, у  складу  са  законом  којим  се  уређују  
кривична  дела, није  изречена  мера  безбедности  обавезно  психијатријско  
лечење  и  чување  у  здравственој  установи, обавезно  психијатријско  лечење  на  
слободи, обавезно  лечење  наркомана, обавезно  лечење  алкохоличара  и  забрана  
вршења  позива, делатности  и  дужности . 

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

Неблаговремене , неразумњиве  и  пријаве  уз  које  нису  приложени  сви  потребни  
докази , Комисија  за  спровођење  конкурса  за  избор  директора  ће  одбацити  закњучком  
против  кога  није  допуштена  посебна  жалба. 



MЅc Јелсна  

Председница  

инковић  Радомировић  
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Јавни  конкурс  оглашава  се  у  ,,Службеном  гласнику  Републике  
, Слу>кбеном  листу  Града  Новог  Сада , у  дневном  лисТу  ,,дневник , као  и  на  званичној  
интернет  презентацији  Скупштине  Града  Новог  Сада, www.ѕkuрѕјпа .поујѕаd.гѕ .  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нОвИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 352-1/2021-99-Ј  
12. март 2021. године  
НОВИСАД  
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