
На  основу  члана  39. тачка  64. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  11/19) и  члана  11. став  1 Одлуке  о  оснивању  Туристичке  организације  
Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 53/08, 29/09, 34/13, 63/14 и  
8/16), Скуппітина  Града  Новог  Сада  на  VІІІ  седници  од  29. децембра  2020. године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  дИРЕКТОРА  ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ГРАДА  НовОг  САДА  

ј  

БРАНИСЛАВУ  КНЕЖЕВИЋУ  престаје  дужност  директора  Туристичке  
организације  Града  Новог  Сада  истеком  периода  на  којије  именован . 

11 

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

РЕПУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИHА  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОви  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број ; 022-1/2020-328-1 
29. децембар  2020. године  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc Jene аринковић  Радомировић  



На  основу  члана  39. тачка  64. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  ЛHСТ  Града  Новог  Сада , 
број  I 1/19), члана  1!. став  1. и  члана  15. Одлуке  о  оснивању  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 53/08, 29/09, 34/13, 63/14 и  8/16), Скупштина  Града  Новог  Сада  
на  ујјј  седници  од  29. децембра  2020. године  доноси  

РЕ [пЕЊЕ  
О  HМЕНОВАЊУ  ДHРЕКТОРА  ТУРИСТHЧКЕ  ОРГАВИЗАЦ}НЕ  ГРАДА  НоВог  САДА  

ј  

ЕРАНИСЈІАВ  КНЕЖЕВИЋ  се  именује  за  директора  Туристчке  организације  Града  Новог  Сада  
на  период  од  четири  године. 

11 

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

Образложење  
Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  39. тачка  64. Статута  Града  Новог  Сада  

(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, у  
складу  са  законом, оснива  установе  у  области  туризма  и  врши  оснивачка  права  и  у  члану  1 1. став  I. 
Одлуке  о  оснивању  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
53(08, 29/09, 34/13, 63/14 и  8/16), којим  је  прописано  да  директора  Туристичке  организације  именује  и  
разрешава  Скупштина  Града  Новог  Сада, на  период  од  четири  године. Такође, чланом  15. наведене  одлуке  
је  прописано  да  се  Статутом  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  ближе  уређују  услови  за  
именовање  директора . 

Чланом  28. Статута  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  је  прописано  да  за  дирејпора  
Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  може  бити  именовано  дице  које  поред  општих  услова  
пролисаних  законом , испуњава  и  следеће  услове: стечено  високо  образовање  на  основним  академским  
студијама  у  обиму  од  најмање  240 ECUIB бодова, мастер  академским  студијама, специјалистичким  
академским  студијама, специјалистичким  струковним  студијама, односно  на  основним  студијама  у  
трајању  од  најмање  четири  године  или  специјалистичким  студијама  на  факултету ; радно  искуство  од  
четири  године , од  чега  најмање  две  године  на  руководећим  пословима ; активно  познавање  страногјезика  
којије  обухваћен  наставним  пданом  и  програмом  министарства  надлежног  за  послове  просвете . 

Комисија  за  кадровска, административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  Града  Новог  
Сада  је  на  20. седници  од  28. децембра  2020. године, поводом  иницијалног  предлога  Градоначелника  
Града  Новог  Сада  за  поновно  именовање  Бранислава  Кнежевића  за  директора  Туристичке  организације  
Града  Новог  Сада  у  цињу  обезбеђивања  услова  за  несметано  и  благовремено  обавњање  радних  задатака  и  
послова  ове  организације, констатовала  да  Бранислав  Кнежевић , дипломирани  инжењер  графичког  
инжењерства  и  дизајна  - мастер  и  мастер  инжењер  менаџмента, испуњава  прописане  услове  за  именовање  
и  у  складу  са  цитираним  одредбама  утврдила  Предлог  реtлења  о  именовању  директора  Туристичке  
организације  Града  Новог  Сада. 

Сходно  наведеном  Скупатина  Града  Новог  Садаје  одлучила  као  у  диспозитиву  овог  решења. 
УГІУТСТВО  O HPABHOM СРЕДСТВУ : 
Против  овог  решења  може  се  поднети  јужба  Вишем  суду  у  Новом  Саду  у  року  од  30 дана  од  дана  

доставњања  Решења. 

РЕГІУБЛНКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈиНА  ВОЈВОдиНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУГHНТHНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022- 1(2020-329-1 
29. децембар  2020. године  
НОВИСАД МЅсЈеле  аринковић  Радомировић  



На  основу  члана  17. став  3. и  члана  18. закона  ојавним  предузећима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 
15/16 и  88/19) и  члана  39. тачка  30. Стаіута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
1 1/9), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  уІјI седници  од  29. децомбра  2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  пРЕдСЕДВКА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  КОМУНАЈШОГ  НРЕДУЗЕЋА  

,,НОВОСАДСКА  TOHnAHA Нови  САд  

I 

АЛЕКСАНДАР  БЕЛИЂ  се  именује  за  председника  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Новосадска  топлана  Нови  Сад  на  гіериод  од  четири  године. 

11 

Ово  решење  објавити  у  ,,Сдужбеном  nucіy Града  Новог  Сада . 

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  17. став  з . закона  о  јавним  предузоћима  
(,,Службени  гласник  РС  бр. 15/16 и  88/19), којим  је  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  којихјеједан  члан  надзорног  одбора  из  реда  
запослених  и  у  члану  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11!19), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом, именује  и  разрешава  
надзорни  одборјавних  комуналних  и  другихјавних  предузећа  чијије  оснивач  ГрадНови  Сад. 

На  основу  члана  18. 3акона  о  јавним  предузећима, за  предсодника  и  члана  надзорног  одбора  
именује  се  лице  које  испуњава  следеће  услове: да  је  пунолетно  и  пословно  способно; да  има  стечено  
високо  образовање  на  основним  студијама  у  трајању  од  најмање  четири  године, односно  на  основним  
академским  студијама  у  обиму  од  најмање  240 EЅPB бодова  мастер  академским  студијама, мастер  
струковним  сіудијама , специјалистичким  академским  студијама  или  специјалистичким  струковним  
студијама; да  има  најмање  пет  година  радног  искуства  на  ііословима  за  које  се  захтева  високо  образовање , 
да  има  најмање  три  године  радног  искуства  на  пословима  који  су  повезани  са  пословимајавног  предузећа; 
да  познаје  област  корпоративног  управњања  или  област  финансија; да  није  осуђивано  на  казну  затвора  од  
најмање  ілест  месеци  и  да  му  нису  изречене  мере  безбедности  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  
кривично  дело  и  то: обавезно  психијатријско  лечење  и  чување  у  здравственој  установи, обавезно  
психијатријско  лечење  на  слободи , обавезно  лечење  наркомана , обавезно  лечење  алкохоличара , забране  
вршење  позива, делатности  и  дужности . 

Комисија  за  кадровска, административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  Града  Новог  
Сада  је  на  20. седници  од  28. децембра  2020. године  констатовала  да  предложени  кандидат, Александар  
Белић, диііломирани  инжењер  саобраћаја , испуњава  прописане  услове  за  именовање  у  Надзорни  одбор  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Новосадска  топлана  Нови  Сад  и  на  основу  претходно  обавњених  
консултација  утврдила  Предлог  решења  о  именовању  председника  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  
ігредузећа  ,,Новосадска Нови  Сад. 

Сходно  наведеном  Скупштина  Града  Новог  Садаје  одлучила  као  у  диспозитиву  овог  решења. 
птство  О  HРАВНОМ  СРЕДСТВУ : 

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

РЕПУБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДиI-ІА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУпШТиНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 022-1/2020-330-1 
29. децембар  2020. године  
НОВИ  САД іh Радомирови h ~на  МаDиніоВЈ  



На  основу  члана  21. став  1. Закона  о  јавним  предузсћима  (,,Службсни  гласник  РС , бр. 15/16 и  
88/19) и  члана  39. тачка  30. Статута  Града  Новот  Саца  (,,Службсни  лисТ  Града  Новот  Сада  број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на  VІІІ  седници  од  29. децембра  2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ГГРЕСТАHКУ  ДУЖНОСТИ  ЧЛАЛА  ВАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  КОМУНАЈШОГ  

пРЕДУЗЕЋА  ,,тРжвицл  нови  САД  

ј  

мијіици  вЛАиСАВЛЕВuЋ  престаје  дужност  чдана  Надзорног  одбора  Јавнот  комуналног  
предузсhа Нови  Сад  због  истека  периода  на  који  је  имснована . 

јІ  

Ово  рсшсње  објавити  у  ,,Службсном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕГIУБЛиКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДHЊ  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУГШЈТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА ГЈредсед  
Број : О221/2020-33 1-ј  
29. дсцембар  2020. годинс  
НОВИ  САД аринковић  Радомировиh 



На  основу  члана  17. став  3. и  члана  18. Закона  ојавним  предузећима  (,,Службени  гласник 6р. 
15/16 и  88/19) и  члана  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
1 1/19), Скугвптина  Града  Новог  Сада  на  УІп  седници  од  29. децембра  2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  КОМУНАЈШОГ  HРЕДУЗЕЋА  

,,ТРЖНиЦА  НОВИ  САд  

ј  

САРА  НОВАКОВИЋ  се  именује  за  члана  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа  
,,ТржницС  Нови  Сад  на  период  од  четири  године . 

јј  

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

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  17. став  3. Закона  о  јавним  предузеhима  
(,,Службени  гласник  РС  бр. 15/16 и  88/19), којим  је  прописано  да  председника  и  чланове  надзорног  
одбора  јавног  предузећа  чији  је  оснивач  јединица  локалне  самоуправе  именује  орган  одређен  стаіутом  
јединице  локалне  самоуправе, на  период  од  четири  године  од  којихјеједан  члан  надзорног  одбора  из  реда  
запослених  и  у  члану  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19), којим  је  прописано  да  Скупшгина  Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом, именује  и  разрешава  
надзорни  одбор  јавних  комуналних  и  других  јавних  предузећа  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад. 

На  основу  члана  18. Закона  о  јавним  предузећима , за  председника  и  члана  надзорног  одбора  
именује  се  лице  које  испуњава  следеће  услове: да  је  пунолетно  и  пословно  способно; да  има  стечено  
високо  образовање  на  основним  студијама  у  трајању  од  најмање  четири  године, односно  на  основним  
академским  студијама  у  обиму  од  најмање  240 EЅPB бодова  мастер  академским  студијама, мастер  
струковним  студијама, специјалистичким  академским  студијама  или  специјалистичким  струковним  
студијама; да  има  најмање  пет  година  радног  искуства  на  пословима  за  које  се  захтева  високо  образовање, 
да  има  најмање  три  године  радног  искуства  на  пословима  који  су  повезани  са  пословимајавног  предузећа ; 
да  познаје  област  корпоративног  управања  или  област  финансија; да  није  осуђивано  на  казну  затвора  од  
најмање  шест  месеци  и  да  му  нису  изречене  мере  безбедности  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  
кривично  дело  и  то: обавезно  психијатријско  лечење  и  чување  у  здравственој  установи , обавезно  
психијатријско  лечење  на  слободи, обавезно  лечење  наркомана , обавезно  лечење  алкохоЈiичара, забране  
вршење  позива, делатности  и  дужности . 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  Града  Новог  
Сада  је  на  20. седници  од  28. децембра  2020. године  констатовала  да  предложени  кандидат, Сара  
Новаковић, дипломирани  економиста  и  магистар  за  ужу  научну  област  менаџмент, испуњава  прописане  
услове  за  именовање  у  Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Тржница  Нови  Сад  и  на  основу  
претходно  обавл,ених  консултација  утврдила  Предлог  реідења  о  именовању  члана  Надзорног  одбора  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Тржница  Нови  Сад. 

Сходно  наведеном  Скупштина  Града  Новог  Садаје  одлучила  као  у  диспозитиву  овог  решења. 
УНУТСТВО  О  НРАВНОМ  СРЕДСТВУ : 
Против  овог  решења  може  се  поднети  тужба  Вишем  суду  у  Новом  Саду  у  року  од  30 дана  од  дана  

Доставл,ања  Решења. 

РЕГWБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМЊ  ПОКРАЈИНЛ  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУГ[ШТиНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Предс  
Број : 022-1/2020-332-1 
29. децембар  2020. године  
НОВИ  САД MЅc Јеі  Маринкови h Радомирови lј  



Предсе  ица  

На  основу  члана  113. став  4, члана  123. став  4, тачка  1. Закона  о  здравственој  
заштити  (,,Службени  гласник  РС , број  25/19) и  члана  39. тачка  47. Статута  Града  Новог  
Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  
ујјј  седници  од  29. децембра  2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  УПРАВНОГ  ОДБОРА  АПОТЕКЕ  НОВИ  САД  

І  

НАТАША  РАШЕТА  се  разрешава  дужности  председника  Управног  одбора  
Апотеке  Нови  Сад  прс  истека  мандата  на  дични  захтев . 

ІІ  

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

РЕГјУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
грАд  ноВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НоВОг  САДА  
Број : 022-1/2020-333-1 
29. децембар  2020. године  
НОви  СЛД  MЅc Jene . . аринковић  Радомировић  



На  основу  члана  2 1. став  1. Закона  о  јавним  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  ујјј  седници  од  29. децембра  
2020. тодине, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  

КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,ВОдОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА  НОВИ  САД  

ј  

)КЕЈЂКУ  КАЧАВЕНДИ  престаје  дужност  члана  Надзорног  одбора  Јавнот  
комуналног  предузеђа  ,,Водовод  и Нови  Сад  због  истека  периода  на  који  је  
именован . 

11 

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

РЕПУБЛКА  СРБИЈА  
АУТОНОМHА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУпјпТHВА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2020-334-1 
29. децембар  2020. године  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc Јелена)Таринковић  Радомировић  



На  основу  чдана  17. став  3. и  члана  18. 3акона  ојавним  предузеђима  (,,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  Ујјј  седници  од  29. дсцсмбра  2020. годинс, доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  КОМУдАЈШОГ  ГјРЕДУЗЕЋА  

,,ВОДОВОД  И  КАНАЈШЗАЦHЈА  НоВи  САД  

І  

НАТАША  PAIHFTA сс  имснујс  за  члана  Надзорнот  одбора  Јавнот  комуналног  предузећа  
,,Водовод  и Нови  Сад  на  период  од  чстири  године . 

ј! 

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

Образложсњс  

Правни  основ  за  доношење  Рсшења  садржан  је  у  члану  17. став  3. 3акона  о  јавним  прсдузећима  
(,,Службени  гласник  РС , бр. 15/16 и  88/19), којим  је  прописано  да  председника  и  чланове  надзорног  
одбора  јавног  предузеhа  чији  јс  оснивач  јединица  локалне  самоуправс  имснујс  орган  одређсн  статутом  
јединице  локалне  самоуправе , на  nсриод  од  чстири  године  од  којихјеједан  члан  надзорног  одбора  из  реда  
запослених  и  у  члану  39. тачка  30. Стајута  Града  Новот  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
1 1/19), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом, имснује  и  разрешава  
надзорни  одборјавних  комуиалних  и  другихјавних  предузеhа  чијијс  оснивач  Град  Нови  Сад. 

На  основу  члана  18. Закона  о  јавним  прсдузеhима, за  прсдседника  и  члана  надзорног  одбора  
именујс  сс  лице  које  испуњава  следсће  услове: да  јс  пунолетно  и  пословно  способно; да  има  стечено  
високо  образовање  на  основним  студијама  у  трајању  од  најмањс  четири  године, односно  на  основним  
академским  студијама  у  обиму  од  најмање  240 EЅPB бодова  мастер  академским  студијама, мастер  
струковним  студијама, специјалистичким  акадсмским  студијама  или  слецијалистичким  струковним  
студијама; да  има  најмањс  пст  година  радног  искуства  на  пословима  за  којс  се  захтева  високо  образовање , 
да  има  најмање  три  годинс  раднот  искуства  на  пословима  који  су  повезани  са  пословимајавног  предузећа; 
да  познаје  област  корпоративнот  управлања  или  област  финансија; да  није  осуђивано  на  казну  затвора  од  
најмање  шсст  месеци  и  да  му  нису  изрсчсне  мерс  безбсдности  у  складу  са  законом  којим  се  урсђује  
кривично  дело  и  то: обавсзно  псuхијатријско  лечсње  и  чување  у  здравственој  установи, обавезно  
психијатријско  лечењс  на  слободи, обавсзно  лечсњс  наркомана, обавезно  лсчење  аЈікохоличара, забране  
врідење  позива, делатности  и  дужности . 

Комисија  за  кадровска, административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  Града  Новог  
Сада  је  на  20. седници  од  28. децсмбра  2020. године  констатовала  да  прсдложени  кандидат, Наташа  
Рашета, дипломирани  правник, испуњава  прописане  услове  за  имсновањс  у  Надзорни  одбор  Јавног  
комуналног  предузсhа  ,,Водовод  u Нови  Сад  и  на  основу  nрсіходно  обавњсних  
консултациј  а  утврдила  Прсдлог  решења  о  имсновању  члана  Надзорног  одбора  Јавнот  комуналног  
предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад. 

Сходно  наведеном  Скупштина  Града  Новог  Садаје  одлучила  као  у  диспозиіиву  овог  решења. 
УТГУТСТВО  O HPABHOM СРЕДСТВУ: 
Против  овог  рсшсња  може  сс  поднети  тужба  Вишсм  суду  у  Новом  Саду  у  року  од  3 0 дана  од  дана  

доставњања  Решења. 

РЕГјУБЛиКА  СРБHЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈHНА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУНШТHЊ  ГРАДА  НОВОГ  САДА Пред  
Број: 022-1/2020-335-! 
29. децембар  2020. године  
НОВИ  САД МЅ,9 . ена  Маринковић  Радомировиh 



На  осНоВу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19) и  члана  6. Одлуке  о  оснивању  Фонда  за  унапређење  вокалне  уметности  младих  
,,Меланије  Бугаринови tі  и  ћерке  Мирјане  Калиновић-Калин  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  
Општине  Нови  Сад , број  1 1/78 и  ,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  49/07), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на  ујјј  седници  од  29. децембра  2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ПРЕДСЕДНИКА , СЕДАМ  ЧЛАНОВА  И  СЕКРЕТАРА  

УПРАВНОГ  ОДБОРА  ФОНДА  ЗА  УНАПРЕЋЕЊЕ  ВОКАЛНЕ  УМЕТНОСТИ  МЛАдИХ  
,,МЕЛАНИЈЕ  БУГАРИНОВИЋ  И  ЋЕРКЕ  МИРЈАНЕ  КАЛИНОВИЋ-КАЛИН  

У  НОВОМ  САДУ  

ј  

Престаје  дужност  у  Управном  одбору  Фонда  за  унапређење  вокалне  уметности  младих  
,,Меланије  Бугариновић  и  ћерке  Мирјане  Калиновић-Калин  у  Новом  Саду, због  истека  мандата: 

председника: 
сиuијви  БОКАНУ  

члана: 
МИЛАНУ  МНЛАДHНОВИЋУ  
Мр  СБНКИ  НЕДЕЈІЖОВИЋ  
Др  ВЕСНИ  КРЧМАР  
ИВАНИ  ЈОВАНОВИЋ  - ГУДУРИЋ  
Мр  ВИОЛЕТИ  СРЕЋКОВИЋ  
НИКОЛИ  БАСТИ  
Мр  СИНИШИ  ЈОКИЋУ  

секретара: 
БИЈІАНИ  РАДОВАНОВ  

ј! 

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

РЕПУБЛИКА  СРБНЈА  
АУТОНОМНА  HOKPAJHHA ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУГШЈТHНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022- 1/2020-336-1 
29. децембар  2020. године  
НОВИ  САД  MЅc Je) Мринковиh Радомировић  



Предс  

На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19) и  члана  6. Одлуке  о  оснивању  Фонда  за  уналрqђење  вокалне  уметности  младих  
,,Меданије  Бугариновић  и  ћерке  Мирјане  Калиновић-Калин  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  
Општине  Нови  Сад , број  1 1/78 и  ,,Службени  ујист  Града  Новог  Сада , број  49/07), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на  ујјј  седници  од  29. децембра  2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА , ДЕВЕТ  ЧЛАНОВА  И  СЕКРЕТАРА  УПРАВНОГ  

ОДБОРА  ФОНДА  ЗА  УНАПРЕЂЕЊЕ  ВОКАЛНЕ  УМЕТНОСТИ  МЛАДИХ  ,,МЕЛАНИЈЕ  
БУГАРИНОВИЋ  И  ЋЕРКЕ  МИРЈАНЕ  КАЛИНОВИЋ-КАЛИН  У  НОВОМ  САдУ  

ј  

У  Управни  одбор  Фонда  за  уналрсђење  вокалне  уметности  младих  ,,Мсланије  
Бугариновић  и  ћерке  Мирјане  Калиновић-Калин  у  Новом  Саду  именују  се  на  мандат  од  три  
године: 

за  председника: 
СИНИША  БОКАН  

за  члана: 
Мр  ЈАДРАНКА  ЈОВАНОВИЋ  
Др  ВЕСНА  КРЧМАР  
Мр  ЊИЈ}АНА  ЛИШКОВИЋ  
Др  ум. СЕНКА  НЕДЕЊКОВИЋ  
МHЛАН  МНЛАДИНОВИЋ  
Мр  СИНИША  ЈОКИЋ  
ИВАНА  ЈОВАНОВИЋ  - ГУДУРИЋ  
Мр  ВИОЛЕТА  СРЕЋКОВИЋ  
НИКОЛА  БАСТА  

за  секретара; 
БИЈЂАНА  РАДОВАHОВ  

Іі  

Ово  решење  објавити  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУЛјНТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2020-337-ј  
29. децембар  2020. године  
НОВИ  САД  MЅc Јел #Маринковић  Радотировић  



Предс  

На  основу  члана  40. став  1. Стаіта  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  
Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  vІІІ  седници  од  29. децембра  2020. 
године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ  ЗА  ПРЕДСТАВКЕ  

И  ПРЕДЛОГЕ  

І  

Николи  ШКРБИЋУ  престаје  дужност  члана  Комисије  за  представке  и  предлоге  
због  наступања  смрти . 

ІІ  

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдинА  
ГРАД  НОВи  САД  
СКУГПЛТШ{А  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2020-338-І  
29. децембар  2020. године  
НОВИ  САД  MЅc Јелен  аринковић  Радомирови h 



На  основу  члана  40. став  1. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ујјј  седници  од  29. децембра  
2020. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИЗБОРУ  ЧЛАНА  КОМИСИЈЕ  ЗА  ПРЕДСТАВКЕ  И  ЛРЕДЛОГЕ  

І  

ЛУКА  ЗУЕHЋ  се  бира  за  члана  Комисије  за  представке  и  предлоге . 

п  

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

РЕПУЕЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМHА  ПОКРАЈИНА  Возводинл  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУГННТИНА  ГРАДА  нОвОГ  САДА  
Број: 022-112020-339-ј  
29. децембар  2020. године  
нОВи  САД  

Председница  

MЅc Јелен  діринковић  Радомировић  
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