
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр.
107/05, 72/09 - Др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћентекст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), СкупштинаГрада Новог Сада, наХШП седници од 9. марта 2018. године, доноси

Р Е Ш ЕЊ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЈБА

„НОВИ САД“, НОВИ САД

1

Др АЛЕКСАНДРИИЛИћ престаје дужност чланице Управног одбора Дома здравља „Нови
Сад“, Нови Сад због истека периода на који је именована.

П

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНАВОЈВОДШЧА
ГРАД НОВИ САД /
СКУПШТИНА ГРАДАНОВОГСАДА Предсе ИК

Број: 022-1/2018-17-1
9. март 2018. године , ,

НОВИ САД 3 вко Јелушић



На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласникРС“, бр.
107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћентекст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), СкупштинаГрада Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУЧЛАНИЦЕУПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЊА

„НОВИ САД“, НОВИ САД

1

Др АЛЕКСАНДРАИШ/Гћ се именује за чланицу Управногодбора Дома здравља „Нови Сад“,

Нови Сад на период од четири године.

П

Ово решење ступа на снагу даном доношењаи објавиће се у „Службеном листу Града Новог

Сада“.

РЕПУБШ/ША СРБИЈА
:

АУТОНОМНАПОКРАЈИНАВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДАНОВОГ САДА Предсе ик

Број: 022–1/2018-18–1
9. март 2018. године ЈНОВИ САД 3 вко Јелуши



На основу члана 116. ст. 5, 6. и 9. И члана 117. став 3. тачка 5. и став 4. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/ 17) и члана 24.
тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службенилист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУЧЛАНИЦЕ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГОДБОРА

БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ

1

АЛЕКСАНДРА КЕТИГ се разрешава дужности чланице Школског одбора Балетске
школе у Новом Саду, представнице запослених.

П

МИРОСЛАВ САВИћ се именује за члана Школског одбора Балетске школе у Новом
Саду, представниказапослених.

111

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

Образложење

Правни основ за доношењеРешења садржан је у члану 116. став 5. Закона о основама
система образовањаи васпитања („Службени гласникРС“, број 88/ 17) и у члану 24. тачка 29.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), којима је прописано да чланове школских одбора основних и средњихшкола именује
и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. Такође, чланом 117. став 3. тачка 5.
Закона о основама система образовања и васпитања је прописано да ће скупштинајединице
локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове органа управљања
уколико наступи услов из члана 116. став 9. овог закона, односно уколико члан органа
управљања обавља послове секретара или помоћника директора те установе, с тим да
испуњеност наведеног услова .за разрешење, у складу са чланом 117. став 4. овог закона,
утврђује просветни инспектор о чему обавештава надлежни орган јединице локалне
самоуправе. Чланом 116. став 6. наведеногзакона је прописано да чланове органа управљања
из реда запосленихпредлаже наставничковеће, тајним изјашњавањем.
Комисија за кадровска, административнаи мандатно–имунитетна питања Скупштине Града
Новог Сада на ГХХЛП седници од 23. фебруара 2018. године, на основу предлога Балетске



школе у Новом Саду за разрешење Александре Кетиг дужности чланице Школског одбора
Школе, из реда запослених, због обављања послова помоћника директораШколе, односно
наступања услова за разрешење чије је постојање утврдио просветни инспектор и о томе
обавестио Комисију, и спроведеногпоступка тајног изјашњавања, којим је Наставничко веће

Школе, предложило Мирослава Савића за члана Школског одбора Школе, из реда
запослених, утврдила је Предлогрешења о разрешењучланице и именовањучлана Школског
одбора Балетске школе у Новом Саду.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је одлучила као у диспозитиву овог

решења.

Поука о правном средству:

Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Новом Саду у року од 30 дана од
дана достављањаРешења.

РЕПУБШ/ПСА СРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАП/ША ВОЈВОДИНА
ГРАДНОВИ САД
СКУШЦТИНАГРАДА НОВОГСАДА Предс ник
Број: 022–1/2018–19-1
9. март 2018. године „_,– 7,1НОВИСАД , авко Јелушић



На основу члана 116. ст. 5, 6. и 9. и члана 117. став 3. тачка 5. и став 4. Закона о

основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17) и члана 24.

тачка 29. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службенилист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУИ ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГОДБОРА ОСНОВНЕ

ШКОЛЕ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“, ВЕТЕРНИК

1

ЕВГЕШ/ПА ГЛУШЧЕВИћ се разрешава дужности чланице Школског одбора
Основне школе „МаријаТрандафил“, Ветерник, представницезапослених.

П

КОРНЕЛИА БАРАК ДАШ/ШОВ се именује за чланицу Школског одбора Основне

школе „Марија Трандафил“,Ветерник, представницу запослених.

Ш

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

Образложење

Правни основ за доношењеРешења садржан је у члану 116. став 5. Закона о основама
система образовањаи васпитања („Службени гласник РС“, број 88/ 17) и у члану 24. тачка 29.
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), којима је прописанода чланове школских одбора основних и средњих школа именује
и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. Такође, чланом 117. став 3. тачка 5.

Закона о основама система образовања и васпитања је прописано да ће скупштина јединице
локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове органа управљања
уколико наступи услов из члана 116. став 9. овог закона, односно уколико члан органа
управљања обавља послове секретара или помоћника директора те установе, с тим да
испуњеност наведеног услова за разрешење, у складу са чланом 117. став 4. овог закона,
утврђује просветни инспектор о чему обавештава надлежни орган јединице локалне
самоуправе. Чланом 116. став 6. наведеног закона је прописанода чланове органа управљања
из реда запосленихпредлаже наставничковеће, тајним изјашњавањем.
Комисија за кадровска, административнаи мандатно-имунитетнапитања Скупштине Града
Новог Сада на [ХХ/Ш седници од 23. фебруара 2018. године, на основу предлога Основне



Комисија за кадровска, административнаи мандатно–имунитетна питања Скупштине Града
Новог Сада на БХУШ седници од 23. фебруара 2018. године, на основу предлога Основне

школе „Марија Трандафил“, Ветерник за разрешење Евгеније Глушчевић дужности чланице

Школског одбора Школе, из реда запослених, због обављања послова секретара Школе,

односно наступања услова за разрешење чије је постојањеутврдио просветни инспектор и о

томе обавестиоКомисију, и спроведеногпоступкатајног изјашњавања, којим је Наставничко
веће Школе, предложило Корнелиу Барак Данилов за чланицу Школског одбора Школе, из

реда запослених, утврдила је Предлог решења о разрешењу и именовању чланице Школског

одбора Основнешколе „МаријаТрандафил“, Ветерник.
Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је одлучила као у диспозитиву овог

решења.

Поука 0 правном средству:

Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Новом Саду у року од 30 дана од

дана достављањаРешења.

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАП/ША ВОЈВОДРША
ГРАДНОВИ САД
СКУШПТИНАГРАДАНОВОГ САДА П едс ник

Број: 022-1/2018-20–1
9. март 2018. године
НОВИ САД 3 авко Јелушић



На основу члана 116. ст. 5. и 6. и члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада “, број 43/08), СкупштинаГрада
Новог Сада на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси

Р Е Ш ЕЊ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

„ПЕТЕФИШАНДОР“, НОВИ САД

1

МАРИЈА МАКСИћ се разрешава дужности чланице Школског одбора Основне школе

„Петефи Шандор“, Нови Сад, представницеродитеља.

П

ОЛИВЕРА РАДИТх се именује за чланицу Школског одбора Основне школе „Петефи

Шандор“, Нови Сад, представницу родитеља.

Ш

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Града Новог

Сада“.

РЕПУБЛШ СРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАЈИНАВОЈВОДШ–1А
ГРАД НОВИСАД „

СКУПШТИНА ГРАДАНОВОГ САДА Пред дник
Број: 022–1/2018–21-1

'

9. март 2018. године
НОВИ САД



На основу члана 39. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и
30/ 16 – испр.) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на ХХХШ седници од 9. марта 2018.
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГАРХИВА ГРАДА НОВОГ

САДА, НОВИ САД
1

ПЕТРУ БУРВЕВУ престаје дужност директораИсторијског архива Града Новог Сада, Нови
Сад са 28. мартом 2018. године због истека мандата.

П

Ово решење ступа на снагу даном доношењаи објавиће се у „СлужбеномлистуГрада
НовогСада“.

Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 39. став 1. Закона о култури

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) којим је прописано да дужност директора
установе престаје истеком мандата и у члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), којима је прописано да Скупштина Града
НовогСада именује и разрешава директора установечији је оснивач Град.

Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања
Скупштине Града Новог Сада на ГХЈХ седници од 8. марта 2018. године, због истека мандата
на који је Петар Тзурђев именован за директора Историјског архива Града Новог Сада, Нови
Сад имајући у виду да је Петар ћурђев именован за Директора Историјског архива Града
Новог Сада, Нови Сад 28. марта 2014. године на период од четири године, утврдила је Предлог
решења о престанку дужности директора ИсторијскогархиваГрада Новог Сада, Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је одлучила као у диспозитиву овог
решења.

Поука о правном средству:
Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Новом Саду у року од 30 дана од

дана достављањаРешења.

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАЛ/ШАВОЈВОДРША
ГРАДНОВИСАД
СКУГПЦТИНА ГРАДАНОВОГ САДА Пред ник
Број: 022–1/2018-22-1
9. март 2018. године Ј
НОВИСАД Зд авко Јелушић



На основу члана 34. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 ~
испр.) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), СкупштинаГрадаНовог Сада на ХХХШседници од 9. марта 2018. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГАРХИВАГРАДА НОВОГ САДА, НОВИ САД

1

ПЕТАР БУРВЕВ се именује за директора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад
од 28. марта 2018. године на период од четири године.

П

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

Образложење

Чланом 34. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 И 30/16 – испр.) и
чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), између осталог, прописано је да Скупштина Града Новог Сада именује и
разрешавадиректораустанове чији је оснивачГрад.

Чланом 35. Закона о култури, између осталог, прописано је да се директор установе чији је
оснивач јединица локалне самоуправеименује на основу претходно спроведеногјавног конкурса на
период од четири године и да може поново'бити именован. Истим чланом наведеног закона је
прописано да јавни конкурс расписује и спроводи управни одбор установе, да управни одбор
установе обављаразговор са кандидатимакоји испуњавајууслове из конкурса и у року од 30 дана од
дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата, која
садржимишљењеуправног одбора о стручним и организационимспособностима сваког кандидатаи
записник о обављеномразговору.Оснивач именује директораустанове са листе кандидата.

Чланом 36. Закона о културије прописано да кандидати за директоре установа морају имати
високо образовање и најмање пет година радног искуства у струци, као и то да се остали услови за
избор кандидата за директора установе утврђују статутом установе. Кандидат за директора дужан је
да предложипрограмрада и развоја установе, као саставнидео конкурсне документације.

Чланом 18. Статута Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад, прописано је да
кандидат за директора, поред општих услова прописаних законом мора да испуњава и следеће
услове:

- стечено високо образовање из области: историјске, археолошке и класичне науке,
библиотекарство, архиварство и музеологија,политичке науке, филолошке науке, правне науке или
економске науке, на студијамадругог степена (мастер академске студије, специјалистичкеакадемске
студије или специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од
најмањечетири године, и

- најмањепет годинарадног искуствау струци.



Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја Историјског архива

Града Новог Сада, Нови Сад за мандатни период од четири године, као саставни део конкурсне
документације.

Управни одбор Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад је 19. јануара 2018. године

донео Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор кандидата за директора, у складу са условима
утврђеним Законом о култури и Статутом. Текст јавног конкурса објављен је на сајту Националне

служба за запошљавање и у дневним листовима „Дневник“ и „Вечерње новости“ 23. јануара 2018.

године. До 7. фебруара 2018. године, односно у року одређеном за подношење пријаве на Јавни

конкурс, пријаву су поднела два кандидата.
Управни одбор Историјског архиваГрадаНовог Сада, Нови Сад је 21. фебруара2018. године

констатоваода су на јавни конкурс за избор кандидатаза директораИсторијског архиваГрада Новог

Сада, Нови Сад, пријаву благовремено поднели кандидати Лазар Попесков и Петар ћурђев. Управни

одбор је донео закључак којим се одбацујепријава кандидатаЛазараПопескова као непотпунаи због

тога што уз пријаву кандидат није приложио све потребне доказе. Управни одбор је констатовао да

су уз пријаву кандидата Петра ћурђева приложени сви потребни докази, односно да наведени

кандидат испуњава услове из јавног конкурса за избор кандидата за директора Историјског архива

Града Новог Сада, Нови Сад. Управни одбор је потом обавио усмени разговор са кандидатомПетром

"Њурђевом ради оцењивања његових стручних и организационих способности потребних за

руковођењеовом установом, а о чему је сачинио записнике.
Након обављеног разговора са кандидатом, Управни одбор је 21. фебруара 2018. године

утврдио образложени предлог листе кандидата, са мишљењем о стручним и организационим
способностимаза кандидата са листе, Петра "ћурђева.

Комисија за кадровска, административнаи мандатно-имунитетна питања Скупштине Града

Новог Сада је на ЈЈХЈХ седници од 8. марта 2018. године, на основу образложеног предлога листе

кандидата који садржи мишљење о стручним и организационим способностима за кандидата са

листе, Петра Таурђева, и записник о обављеном разговору са наведеним кандидатом, достављеног

СкупштиниГрада Новог Сада 1. марта 2018. године, односно у року од 30 дана од завршетка Јавног

конкурса, утврдила Предлог решења о именовању директораИсторијског архива Града Новог Сада,

Нови Сад.
Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је одлучила као у диспозитиву овог

решења.

Поука о правном средству:

Против овог решења може се поднети тужбаВишем суду у Новом Саду у року од 30 дана од

дана достављањаРешења.
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