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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
Број: 
Дана:  
Н О В И  С А Д 
 

На основу члана 13. став 3. Споразума о сарадњи између Града Новог Сада и 
Универзитета у Новом Саду у вези реализације Универзитетског програма професионалне 
праксе студената у 2016. години и Упутства о начину сeлекције кандидата Универзитета у 
Новом Саду, Селекциона комисија дана 14. јуна 2016. године, доноси  
 
 

ОДЛУКУ  
О КОНАЧНОМ ИЗБОРУ КАНДИДАТА ЗА УЧЕШЋЕ У  

ПРОГРАМУ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ СТУДЕНАТА 
 

1. Одабрани кандидати за учешће у програму универзитетске професионалне праксе 
студената у градским управама и службама, јавним и јавним комуналним 
предузећима, установама и организацијама чији је оснивач Град Нови Сад (у даљем 
тексту: Град), су: 

 

Редни 
број 

Назив градске управе и службе, 
јавног и јавно комуналног 

предузећа, установе и организације 
чији је оснивач Град 

Име и презиме 
кандидата Назив факултета 

1.  Градска управа за привреду Невена Митић Правни факултет 

2.  Градска управа за собраћај и путеве Данијела Станковић Факултет техничких наука 

3.  Градска управа за комуналне послове 

Наташа Станковић Правни факултет 

Драгана Перишић Економски факултет 

Наталија Стојанов Економски факултет 

4.  Завод за заштиту споменика културе 
Града Новог Сада 

Јефимија Бијелић Факултет техничких наука 

Сања Павловић Факултет техничких наука 

5.  Јавно комунално предузеће „Градско 
зеленило“ Јована Стојановић Правни факултет 

6.  Завод за здравствену заштиту 
студената Тања Митић Филозофски факултет 

7.  Јавно предузеће „Урбанизам“ 
Милена Живковић Факултет техничких наука 

Валентина Говедар Факултет техничких наука 
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Емир Ибра Факултет техничких наука 

8.  Градска библиотека у Новом Саду 
Стефан Басарић Филозофски факултет 

Исидора Гатарић Филозофски факултет 

9.  Градска управа за образовање Јелена Ђорђевић Економски факултет 

10.  Градска управа за социјалну и дечију 
заштиту Светлана Ракић Економски факултет 

11.  Градска управа за спорт и омладину Даринка Мијатовић Економски факултет 

12.  Градска пореска управа Амра Чуљевић Економски факултет 

 
2. На основу ове одлуке закључиће се уговори између одабраних кандидата и градских 

управа и служби, јавних и јавних комуналних предузећа, установа и организација чији је 
оснивач Град, о учешћу одабраних кандидата у Програму. 
 

3. Професионална пракса за одабране кандидате почиње 01. јула 2016. године и траје 
наредних шест месеци, односно до 31. децембра 2016. године, по 25 часова недељно. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Селекциона комисија у саставу Славка Дукић, Милена Ердевик, проф. др Слободан 
Орловић и проф. др Радован Савић, доноси одлуку о коначном избору кандидата за учешће у 
програму универзитетске професионалне праксе студената која ће се обављати у градским 
управама и службама, јавним и јавним комуналним предузећима, установама и 
организацијама чији је оснивач Град. 
 Чланови Селекционе комисије проф. др Слободан Орловић и проф. др Радован Савић 
именовани су решењем Ректора Универзитета у Новом Саду, број: 04-144/15 од 09. маја 
2016. године, а Славка Дукић и Милена Ердевик решењем Градоначелника Града Новог 
Сада, број: 268/2016-II од 20. маја 2016. године. 

Прва фаза рада Селекционе комисије обухватала је послове прелиминарне селекције 
кандидата. Прелиминарна селекција пријављених кандидата обухватала је прегледање и 
класификовање пријава кандидата и избор пријављених кандидата у ужи круг, па је у складу 
са Упутством о начину селекције кандидата утврђен број освојених бодова сваког од 
пријављених кандидата и сачињена листа кандидата који су позвани на интервју 13. јуна 
2016. године у Амфитеатар Централне зграде Универзитета у Новом Саду. 

Друга фаза рада Селекционе комисије је обухватила послове фаза послове коначне 
селекције кандидата где се поред писано исказане компетентности, као значајна ставка 
узимала и компетентност исказана усмено у фази интервјуа. На интервјуу се нарочито 
вредновало пружање прихватљивих одговора на постављена питања и информисаност о 
начину рада предузећа, као и лични утисак о кандидату. 

На интервју су позвани следећи кандидати: Невена Митић, Јована Стојановић, 
Наташа Станковић, Ана Веселиновић, Исидора Паклар, Јелена Ђорђевић, Тамара Стајић, 
Амра Чуљевић, Светлана Ракић, Драгана Перишић, Даринка Мијатовић, Наталија Стојанов, 
Милена Живковић, Емир Ибра, Јефимија Бијелић, Сања Павловић, Марко Мандић, 
Валентина Говедар, Данијела Станковић, Мирослав Стричко, Марија Цмиљановић, Маја 
Швељо, Стефан Басарић, Тања Митић и Исидора Гатарић. 
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На заказан интервју нису се одазвали следећи кандидати: Ана Веселиновић, Исидора 
Паклар, Тамара Стајић, Марко Мандић, Марија Цмиљановић  и Маја Швељо ,  те члано ви 
Селекционе комисије нису узели у обзир пријаве тих кандидата. 

Комисија је заузела став да кандидат, Мирослав Стричко, који је одабран на 
Покрајинском конкурсу не буде узет у разматрање, како би се свим кандидатима пружила 
могућност да учествују у програму универзитетске професионалне праксе у складу са бројем 
слободних места. 

На основу интервјуа са кандидатима из ужег избора, Селекциона комисија је изабрала 
кандидате као у диспозитиву ове одлуке. 
 

Ова Одлука је коначна даном доношења. 
Поука о правном леку: 

Против ове одлуке може се покренути управни спор пред надлежним судом. 
 
 
Потписи чланова комисије: 

 
У Новом Саду, 14. јуна 2016. године 
 

  Чланови Селекционе комисије: 

   
_________________________________ 

  Славка Дукић  
Градска управа за привреду Града 

Новог Сада 
   

_________________________________ 
  Милена Ердевик  

Градска управа за привреду Града 
Новог Сада 

   
_________________________________ 

  проф. др Слободан Орловић  
Универзитет у Новом Саду 

   
_________________________________ 

  проф. др Радован Савић 
Универзитет у Новом Саду 

 


