
На  основу  члана  24. став  3. Закона  о  јавним  предузећима  (,,Службени  гласник  
Републике број  і 5/ іб  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  xxvі  
седници  од  29. априла  2022. годинс , доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

,,ПАРКИНГ  СЕРВИС  нОВи  САД  

ј. Стеван  Лугоња, дипломирани  економиста , именује  се  за  директора  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Паркинг  сервис  Нови  Сад, на  период  од  четири  године, nочев  од  
1506.2022. године . 

ІL Ово  решење  објавиће  се  у  .,Службеном  гласнику  Републике  Србије  и  
,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , као  и  на  званичној  интернет  презентацији  
Скупштине  Града  Новог  Сада  www.ѕkLtpѕ tіna.novіѕadrѕ. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Правни  основ  за  доношење  Решења  о  именовању  директора  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Паркинг  сервис  Нови  Сад, садржан  је  у  члану  24. став  3. Закона  о  јавним  
предузећима  и  члану  39. тачка  30, Статута  Града  Новог  Сада. 

Чланом  24. став  3. Закона  о  јавним  предузећима  прописано  је  да  директора  јавног  
предузећа  чији  је  оснивач  јединица  локалне  самоуnраве  именује  орган  одређен  статутом  
јединице  локалне  самоуправс , на  период  од  четири  године, на  основу  спронеденогјавног  
конкурса, докје  чланом  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  прописано  да  Скупштина  
Града  Новог  Сада  у  складу  са  законом , између  осталог, именује  и  разрешава  директоре  
јавних  комуналних  и  других  јавних  предузећа  и  друштва  капитала  за  обавњање  
делатности  од  општег  интереса  чијије  оснивач  Град. 

На  основу  члана  41. став  2. Закона  о  јавним  предузећима  и  члана  2. Решења  о  
образовању  Комисије  за  спровођење  конкурса  за  избор  директора  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  47/16), Комисија  за  спровођење  конкурса  за  избор  директора  је  
спровеіа  Јавни  конкурс  за  избор  директора  Јавног  комуналног  предузећа  Паркиnг  
сервис  1-Іови  Сад, број : 34-?954/2021-ј  од  22. децембра  2021. године, који  је  објавњен  у  
,,Службеном  гласнику  Републике број  127/2021 од  24. децембра  2021. године , 
,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада , број  57/2021 од  23. децембра  2021. године, 
дневном  листу  ,,Дневник  од  27. децембра  202 1. године  и  на  интернет  презентацији  
Скупштине  Града  Новог  Сада  www.ѕkupѕtі na.novіѕad,rѕ. 

Јавним  конкурсом , у  складу  са  Одлуком  о  усклађивању  Одлуке  о  оснивању  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Паркинг  сервис  Нови  Сад  (,,Службени  лист  Града  Г lовог  Сада , 
бр. 47/16 и  57/16- испр.) и  Статутом  јавног  комуnалног  предузећа  ,,Паркинг  сервис  Нови  
Сад, број : 2016-0-1870/1 од  7. новембра  2016. године, утврђено  је  да  за  директора  може  
бити  именовано  лице  које  испуњава  следеће  услове : 
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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 
БСПБ  бодова, мастер  академским  студијама , мастер  струковним  студијама , специја-
листичким  академским  студијама  или  специј  алистичким  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  предузећа , 

5. да  познаје  област  корпоративногуправлања , 
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  піест  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  или  дужности . 

Комисија  за  спровођење  конкурса  за  избор  директора  је  по  истеку  рока  за  
подношење  пријава, констатовала  да  је  на  Јавном  конкурсу  за  избор  директора  Јавног  
комуналног  предузеhа  Паркинг  сервис11  Нови  Сад  благовремено  поднета  једна  потпуна  и  
разумлива  пријава . 

На  основу  увида  у  доказе  о  испуњености  прописаних  услова  за  избор  директора  
приложених  уз  пријаву  кандидата , Комисија  је  на  XVIі  седници  одржаној  11. фебруара  
2022. године, саставила  Списак  кандидата  међу  којимаје  спроведен  изборни  поступак  за  
избор  директора  Јавног  комуналног  предузећа  Паркинг  сервис  Нови  Сад. 

Г-Га  Списак  кандидата  уврштенје : 

1. Стеван  Лугоња, дипломирани  економиста , пријава  број : 47/2022-1 од  19. 
јануара  2022. године. 

Комисија  за  спровођење  конкурса  за  избор  директора  је, примењујући  Мерила  
за  именовање  директора  јавног  предузећа , утврђена  Уредбом  о  мерилима  за  именовање  
директора  јавног  предузећа  (,,Службени  гласник  Републике  Србј l, број  65ГГ6), 
спровела  изборни  поступак  у  коме  је  извршила  оцену  стручне  оспособлености , знања  и  вештина , кандидата , са  Списка  кандидата, и  то  на  основу  увида  у  податке  из  пријаве  и  поднете  документације , писаног  налаза  и  квалификације  вештина  кандидата , сачињеног  
од  стране  стручног  лица  и  усменог  разГовора  са  кандидатима . 
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У  изборном  поступку, у  складу  са  чланом  40. став  3. Закона  о  јавним  
предузећима  и  чланом  12. став  І . Уредбе  о  мерилима  за  именовање  директора  јавног  
предузећа , Комисија  је  на  ХХ  седници , одржаној  8. марта  2022. године, по  основу  
оцењивања  стручне  оспособјЕености , знања  и  вештина  кандидата, израчунавањем  
просечне  оцене  према  лрописаним  мерилима, утврдила  и  бројчано  исказала  резултат  
кандидата  са  Списка  кандидата. 

Комисијаје  на  основу  члана  41. став  1. Закона  ојавним  предузећима , саставила  
Ранг  листу  кандидата  за  избор  директора  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Паркинг  сервис  
Нови  Сад, број  185/2022-ј  од  8. марта  2022. године , на  којује  уврстила  кандидата, којије  
испунио  услове  прописане  Јавним  конкурсом  и  у  складу  са  чланом  40. став  3. Закона  
испунио  прописана  мерила  за  избор  директора  Јавног  комуналног  предузећа  1Паркинг  
сервис  Нови  Сад: 

1. Стеван  Лугоња, Дипломирани  економиста , просечна  оцена  2,71. 
На  основу  доставјЕене  Ранг  листе  кандидата  за  избор  директора  Јавног  

комуналног  предузећа  ,,Паркинг  сервис  Нови  Сад, број : 185/2022-1 од  8. марта  2022. 
године  и  Записника  о  спроведеном  изборном  поступку  за  избор  директора  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Паркинг  сервис  Нови  Сад, број : 186/2022-1 од  8. марта  2022. године, утврђен  је  Предлог  да  се  за  директора  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Паркинг  
сервис  Нови  Сад, на  период  од  четири  године , именује  Стеван  Лугоња, дипломирани  
економиста , као  најбое  рангирани  кандидат, који  ће  компетентно  обавјЕати  дужности  
директора  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Паркинг  сераис  Нови  Сад. 

Ово  решењеје  коначно , 

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ ; 
1. Стеван  Лугоња  из  Новог  Сада  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИЊ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 34-1695/2022-! 
29. април  2022. године  
НОВИСАД MЅcJe 
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