
На  оснсву  члава  2! став  3. в  члава  24. Закона  о  јавнвм  агенштјама  ( Службеви  гласник  РС , бр. 
I З.. 05. 8 ! О5 - всправка  и  47ј ]  8), члава  39. тачка  42. Сгатута  Града  Новог  Сада  (, Слжбеви  лист  Грала  
Новог  Сада , број  1 ] і ] 9) в  члана  15. Оллуке  о  организсвању  Фонда  за  солндарну  стамбеву  изгра;њу  као  
Стамбене  агенције  Града  Новог  Сада  (, Службени  лист  Града  І-Іовог  Сада , бр. 59і10 и  34/17), Скупштива  
Града  Новог  Сада  на  ХГГГ  седници  од  13. априла  2021. године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  I4МЕНОВАЊУ  ДКРЕКТОРА  СТАМБЕНЕ  АГЕНЦИЈЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

МАРКО  ЈОВАНОВИЋ  се  именује  за  директора  Стамбене  агенције  Града  Новог  Сада  на  период  од  
пет  година . 

јГ  

Ово  решење  објавити  у  Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

О  б  р  аз  л  о  ж  е  њ  е  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржанје  у  члану  24. Закона  ојавним  агенцијама  (,,Службени  
гласник  РС , бр.  18/05, 81/05 - исправка  и  47/18), којимје  прописанода  директора  именује  оснивач  после  
јавног  конкурса  који  спроводи  управни  одбор, у  члану  2!. став  3. Закона  ојавним  агенцијама  којим  је  
прописано  да  се  директор  именује  на  пет  година  и  да  јможе  поново  бити  именованјош  два  пута  и  у  члану  
39. тачка  42. Статуга  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/! 9), којимје  прописано  
да  Скуппјгина  Града  Новог  Сада, поред  осталог, именује  и  разрешава  директора  јавне  агенције . Такође, 
чпаном  15. Одлуке  о  организовању  Фонда  за  солидарну  стамбену  изградњу  као  Стамбене  агенције  Града  
Новог  Сада  (,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  59/10 и  34/17) је  прописано  да  директора  Стамбеве  
агенције  имевује  Ск-уп nјтина  Града  Новог  Сада  са  листе  кандидата, коју  утврђује  Управни  одбор  након  
сгіроведеног  јавног  конкурса  у  складу  са  законом , да  се  листа  кандидата  саставња  након  утврђивања  
стручне  оспособњености  кандидата  на  основу  увида  у  документацију  и  обавњеног  интервјуа  са  
кандидатима , да  за  директора  може  бити  именовано  лице  које  има  високу  стручну  спрему, најмање  пет  
година  радног  искуства, да  није  осуђивано  за  кривично  дело  на  безусловну  казну  затвора  од  најмање  шест  
месеци  или  за  кажњиво  дело  које  га  чини  неподобним  за  обавњање  послова  у  Стамбеној  агенцији . 

Чланом  25. Закона  ојавним  агенцијамаје  прописано  да  сејавни  конкурс  за  именовање  директора  
оглашава  у  ,,Службеном  гласнику  Републике  Србије  и  још  једном  дневном  јавном  гласилу  које  излази  у  
целој  Републици  Србији, као  и  на  интернет  презентацијијавне  агенције  и  оснивачајавне  ат-енције  и  да  рок  
за  подношење  пријава  најавни  конкурс  не  може  бити  краћи  од  15 дана  од  оглашавањајавног  конкурса  у  
,,Службеном  гласнику  Републике  Србије  

Чланом  27. Закона  о  јавним  агенцијама  је  прописано  да  управни  одбор  најпрс  саставња  списак  
кандидата  који  испуњавају  услове  за  именовање , потом  међу  њима  спроводи  изборни  поступак  у  коме  се, 
према  мерилима  одређеним  актом  о  оснивању  јавне  агенције , утврђује  стручна  оспособњеност  сваког  
кандидата , након  чега  саставња  листу  од  највише  три  кандидата  који  су  у  изборном  поступку  пастигли  
најбоњи  резултат  са  образложењем  испуњености  мерила  прописаних  за  избор  за  предложене  кандидате  и  
подноси  је  оснивачу. у  року  од  15 дана  од  дана  оковчања  изборног  поступка, заједно  са  записницима  о  
спроведетјом  изборном  поступку . 

Управни  одбор  Стамбене  агенције  Града  Новог  Садаје  на  седвици  од  16. марта  202 Г . године  донео  
одлуку  о  расписивању  Јавног  конкурса  за  избор  лица  за  именовање  директора  Стамбене  агенције  Града  
Новог  Сада  Наведени  јавни  конкурс  објавњен  је  у  листу  ,,дневник  17. марта  202 1. године , у  ,,Службеном  
гласнику  Републике  Србије  број  24/2 1, 19. марта  202] - године, на  интернет  презентацији  Града  Новог  Сада  
и  Стамбене  агенције  Града  Новог  Сада. На  наведени  јавни  конкурс , којим  је  утврђено  да  ће  се  стручна  
оспособњеност  кандидата  утврђивати  на  основу  увида  у  док-ументацију  и  обавњеттог  интервјуа  са  
кавдидатима , при  чему  су  критеријуми  за  рајігирање  звање , оспособњеност  и  радво  искуство  кандидата  у  
вези  са  радом  Стамбене  агенције  Града  1-јовог  Сада, пријаве  са  документацијом  поднели  су  Нада  Маленчић  



п  NІарко  Јовановіј h. Управни  одбор  је  на  седнишј  од  8. априла  202!. годнне , након  стварања  ковертн  са  
присгіелим  пријавама  кандидата  и  зокументацијом , утврдио  да  су  пријаве  оба  кандидата  благовремене  и  
потпуне. саставио  списак  кандидата  који  испуњавај v услове  за  именовање  те  је  међу  Налом  Маленчић  и  
Марком  Јовановићем  спрсвео  изборни  поступак . Управни  одборје  у  изборном  псступку  утврђнвао  стру Lјну  
оспособњеност  сваког  кандидата  у  знању. оспосооњености  и  радном  искуству  у  вези  са  радом  Стамбене  
агенције  Града  Новог  Сада  увидом  у  приложену  документац uју  коју  су  кандидатн  достаБили  уз  пријаву  на  
Конкурс  и  на  основу  обавњених  интервјуа  са  кандuдатима  и  саставио  Листу  кандидата  који  су  у  нзборном  
поступку  постигли  најбоњи  резултат  са  сбразложењем  испуњености  мерила  прописаних  за  избор. на  коју  
је  уврстно: 

!. Марка  Јовановића  
2. Наду  Маленчић  

У  образдсжењу  Управног  одбора  о  испуњености  мерила  прописаних  за  избор, истиче  се  да  Марко  
Јовановић  поседје  стручну  оспособњеност . знање  и  вештине  за  вршење  дужности  директора  Стамбене  
агенције  Града  Новог  Сада  и  даје  својим  тачним, детајним  и  стручним  одговорима  показао  изузетно  знање  
у  вези  са  радом  Стамбене  агенције  Града  Новог  Сада  и  оспособњеност  за  вршење  дужности  директора . У  
погледу  другог  кандидата, Наде  Маленчић. Управни  одбор  сматра  да  посебно  из  одговора  у  погледу  
делатности  и  организсвања  Стомбеве  агенције  као  и  законских  оквира  пословања  и  посебно  у  погледу  
програма  Стамбеае  подршке, кандндат  није  показао  да  поседује  стручну  оспособњеност  и  знање  за  вршење  
дужности  директора  Стамбене  агенције  Града  Новог  Сада, односно  кандидат  није  знао  одговоре  на  
поједина  питања  у  вези  са  радом  Стамбене  агенције  Града  Новог  Сада, поједини  одговори  нису  били  тачни  
а  поједини  одговорн  су  били  непотпуни . 

Комисија  за  калровска , административна  и  мандатно -имунитетна  питања  Скулштине  Града  Новог  
Садаје  на  29. седници  од  12. априла  202 1. гсдине , на  оснсву  Листе  кандидата  који  су  у  изборном  поступку  
постигли  најбсње  резултате  за  именовање  директора  Стамбене  агенције  Града  Новог  Сада, број : 441/2! од  
8. априла  2021. године  са  образло?кењем  испуњености  мерила  за  избор  за  предложене  кандидате  и  
записника  о  спроведеном  изборном  поступку, доставњених  Скупштини  Града  Новог  Сада  9. априда  202!. 
године , односно  у  рокv од  15 дана  од  дана  окончања  изборног  поступка, утврдила  да  Марко  Јовановић  
испуњава  прописане  услове  за  нменовање  за  директора  Стамбене  агенције  Града  Новог  Сада  и  да  у  односу  
на  Г-Іаду  Маленчић  поседује  стручну  оспособњеност  у  знању, оспособњености  и  радном  искуству  у  вези  са  
радом  Стамбене  агеиције  Града  Новог  Сада  и  на  основу  uзнетог  утврдила  Предлог  решења  о  именовању  
директора  Стамбене  агенције  Града  Новог  Сада . 

Решење  доставити : 
1. Марку  ЈовановиГіу  
2. Нади  Маленчић  

УГГУТСТВО  О  НРАВНОМ  СРЕДСТВУ : 

Против  овог  решења  може  се  покренути  управни  спор  подношењем  тужбе  Управном  суду  у  
Београду  у  року  од  30 дана  од  дана  доставњања  Решења. 

РЕПУБЛІН(А  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНЛ  ВОЈВОДИНЛ  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУГІШТиНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 022-1/2021-67-Г  
13. април  2021. године  
НОВИ  САД  

Председнііца  

MЅc .. ена  Маривкоіиdі  Радомировић  



На  основу  члана  21. став  1. Закона  ојавним  предузећима  (,,Службени  гласник  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  ХјјЈ  седници  од  13. априла  2021, године, 
доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  дужНости  ПРЕДСЕДНИКА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,ГјУТ  НоВи  САД  

ј  

МиТру  РАДОЊИЋУ  престаје  дужност  председника  ј-Іадзорног  одбора  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Пут  Нови  Сад  због  истека  периода  на  којије  именован . 

11 

Ово  решење  објавити  у  ,,Слу)кбеном  листу  Града  Новог  

РЕПУБЈТКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНЛ  ПОКРАЈНЛ  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИHА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1 /2021-68-1 
13. април  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc Jen . Маринковић  Радомировић  



На  ОСнОВУ  члана  ! 7. став  З. и  члана  І  8. 
и  88/] 9) и  члана  39. тачка  30. Статута  Града  
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  хјјј  седници  

Закона  ојавннм  предузећнма  (,Службени  гласник  РС , бр. ! 5/! 6 
Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог број  і  І /19), 
од  !3. априла  2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕдСЕдНик  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

,,пут  нОВи  сд  

MuTAP РАДОЊИЋ  се  именује  за  председника  Надзорног  одбора  Јавног  комунагіног  предузећа  , Пут  Нови  Сад  на  период  од  четири  године , 

1і  

Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

Образложење  
Правни  основ  за  доношење  Реuјења  садржан  је  у  члану  17. став  3. Закона  о  јавним  nредузећима  (,,Службени  гласник  р , бр. і 5/16 и  88/19), којимје  прописано  да  председника  и  чланове  надзорног  одбора  јавног  предузећа  чији  је  оснивач  јединица  локалне  самоуправе  именује  орган  одређен  статутом  јединице  локалне  самоуправе , на  период  од  четири  године  од  којихје  један  члан  надзорног  одбора  из  рсда  запослених  и  у  члану  39. тачка  30. Статута  Града  Г-јсвог  Сада  (,,Слу)кбен u лист  Града  Новог  Сада , број  ! 1/ ј 9), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада  у  складу  са  законом  именује  и  разрешава  надзорни  одборјавних  комуналних  и  другихјавних  предузећа  чијије  оснивач  Град  Нови  Сад , 
На  основу  члана  18. Закона  ојавним  предузећ uма, за  председника  и  члана  надзорног  одбора  именује  се  лице  које  исnуњава  следеће  услове: даје  пунолетно  и  nословно  способно; да  има  стечено  високо  образовање  на  основним  студијама  у  трајању  од  најмање  четири  Године  односно  на  основним  академским  студијама  у  обuму  од  најмање  240 EЅPB бодова  мастер  академским  студијама , мастер  струковним  студијама, специјалистичким  академскнм  студијама  или  спецuјалистичким  струковним  студијама; да  има  најмање  пет  Година  радног  нскуства  на  пословима  за  које  се  захтева  висско  образовање , да  има  најмање  три  године  радног  искуства  на  пословима  који  су  повезанu са  пословима  јавног  nредузећа; да  nознаје  област  корпоратuвног  уnравњања  или  област  финансија ; да  није  осуђивано  на  казну  затвора  од  најмање  шест  месеци  и  да  му  нису  изречене  мере  безбеднссти  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  кривично  дело  и  то: обавезно  психuјатријско  лечење  и  чување  у  здравственој  установи, обавезно  психијатријско  лечење  на  слободи , обавезно  лечење  наркомана , обавезно  лечење  алкохол uчара, забране  вршење  позива, делатности  и  дужности . 
Комиснја  за  кадровска , административна  и  мандатноимун uтетна  nитања  Скупштине  Града  Новог  Сада  је  на  29. седници  од  12. априла  2021. године  констатовала  да  предложени  кандидат, Митар  Радоњиh, uспуњава  прописане  услове  за  именовање  у  Надзорни  одбор  Јавног  ксмуналног  nредузећа  ,,Hут  Новu Сад  и  на  основу  претходно  обавњен uх  консултација  утврдила  Предлог  решења  о  именовању  председника  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Пут  Нови  Сад. 
УПУТСТВО  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ : 
Протuв  овог  решења  може  се  поднети  ту)кба  Вншем  суду  у  Новом  Саду  у  року  од  30 дана  од  дана  доставњања  Решења. 
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