
ница  

На  основу  члана  116. ст. 2, 5. и  7 и  члана  117. став  5. 3акона  о  основама  систсма  
образовања  и  васпитања  (,,Службсни  гласник  РС , бр. 88/17, 27/18 

- др. закони, 10/19 и  6/20), 
члана  12. став  1. тачка  1. 3акона  о  националним  саветима  националних  мањина  (,,Службсни  
гласник  РС  бр.  72/09, 20/14 - одлука  УС, 55/14 и  47/18) и  члана  39. тачка  45. Статута  Града  
Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19) уз  мишњење  Националног  савста  
мађарскс  националне  мањине  број : У/Z/18/2021 од  8. фебруара  2021. године, Скупњтина  Града  
Новог  Сада  на  ХІ  седници  од  12. марта  2021. годинс, доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА  ШКОЛЕ  ЗА  ДИЗАЈ}ј  

,,ЕОГДАН НОВи  САД  

ј  

ПЕТАР  ВУКАШИНОВИЋ  се  именујс  за  члана  Школског  одбора  Школс  за  дизајн  
,,Богдан  Шупут , Нови  Сад, представникајсдинице  локалне  самоуправе . 

11 

Изборни  период  новоименованог  члана  Школског  одбора  Школе  за  дизај iі  ,,Богдан  
Нови  Сад  из  тачке  ј . овог  решења  траје  до  истска  мандата  Школског  одбора  Школе  за  

дизајн  ,,Богдан Нови  Сад. 
јјј  

Ово  рењење  објавити  у  ,,Службеном  лисг  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-34-1 
12. март  2021. године  
НОВИ  САД  MЅc Jen• a Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  116. сТ. 2, 5. и  7 и  члана  117. став  5. Закона  о  основама  система  
образовања  и  васгжтања  (,,Службени  гласник  РС  бр! 88/17, 27/18 

- Др. закони, 10/19 и  6/20), 
члана  12. став  1. тачка  1. Закона  о  националним  саветима  националних  мањина  (,,Службени  
гласник  РС , бр. 72/09, 20/14 - одлука  ус, 55/14 и  47/18) и  члана  39. тачка  45. Статута  Града  
Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19) уз  мишњење  Националног  савета  
мађарске  националне  мањине  број : У/Z/19/2021 од  8. фебруара  2021. године  и  мишњење  
Националног  савета  словачке  националне  мањине  број : 01-11/2021-04 од  2. фебруара  2021. 
године , Скупштина  Града  Новог  Сада  на  Хј  седници  од  ј  2. марта  202 1. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА  МЕДИЦИНСКЕ  ШКОЛЕ  ,,7. АПрИЛ , 

НОВИ  САД  

ј  

АНДОР  ј IЈРРЕШ  се  именује  за  члана  Школског  одбора  Медицинске  школе  ,,7. 
Нови  Сад, представника  јединице  локалне  самоуправе . 

11 

Изборни  период  новоименованог  члана  Школског  одбора  Медицинске  іјјколе  ,,7. 
Нови  Сад  из  тачке  ј  овог  решења  траје  до  истека  мандата  Школског  одбора  

Медицинске  јнколе  ,,7. Нови  Сад. 

јјј  

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-35-ј  
12. март 202 ј . године  
НОВИСАД  

  

MЅc Јелена  Мјжовић  Радомировић  

   



На  основу  члана  116. сТ. 2, 5. и  7 и  члана  117. став  5. 3акона  о  основама  систсма  
образовања  и  васпитања  (,,Службсни  гласник  РС , бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 101і9 и  6/20), 
члана  12. став  1. тачка  1. 3акона  о  националним  саветима  националних  мањина  (,,Службени  
гласник  РС  бр.  72/09, 20/14 - одлука  ус, 55/ј 4  и  47/18) и  члана  39. тачка  45. Статута  Града  
Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19) уз  мишлење  Националног  савета  
мађарске  националне  мањине  број : У/Z/20/202 1 од  8. фебруара  202 1. године, Скупштина  Града  
Новог  Сада  на  Xі  седници  од  12. марта  2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА  ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ  

,,ПЕТЕФИ  ШАНдОр ,  НОВИ  САД  

ј  

ЋЕРЂ  БАЋАЊИ  се  имснује  за  члана  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Петефи  
Нови  Сад, представникајединице  локалне  самоуправе . 

11 

Изборі-ји  период  новоименованог  члана  Школског  одбора  Основне  јпколе  ,,Петефи  
Нови  Сад  из  тачке  І  овог  решења  траје  до  истска  мандата  Школског  одбора  Основне  

школе  ,,Петефи Нови  Сад. 
111 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАд  НОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 022-1/2021-36-1 
12. март  2021. године  
НОВИСАД  

Председ  ца  

MЅc Јелена 5инковић  Радомировић  у  



На  основу  члана  40. став  1. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  і l/19), Скупњтина  Града  Новог  Сада  на  Хј  седници  од  12. марта  202 і ! године , 
доНоси  

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИЗБОРУ  ЧЛАНА  САВЕТА  ЗА  СПОРТ  И  омллдину  

ј  

ДАРКО  МАРТИНОВ  се  разрешава  дужности  члана  Савета  за  спорт  и  омладину . 

Iі  

АЛЕКСАНДРА  )ТУБУРИЋ  се  бира  за  члана  Савета  за  спорт  и  омладину . 

јјј  

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈHНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИHА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-37-1 
12. март  2021. године  
НОВИСАд  MЅc Јелена  і bфиниовић  Радомировић  

 



На  основу  члана  33. у  вези  са  чл. 22. и  56. 3акона  ојавним  агенцијама (,Службеіги  гласник  РС , 
бр. ]8!05, 8 ј /05 - исправка  и  47/18), члана  39. тачка  42. Статута  Грала  Новог  Сада  (, Службени  лист  
Града  Новог број  1]/19) и  члана  18. Одлуке  о  оснивању  Агенгінје  за  енергетику  Града  Новог  
Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог бр. 43/05 и  54/ г 8), Скупштина  Града  Г-Іовог  Сада  на  ХГ  
седници  од  12. марта 2021. годинедоноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА  дужнОсти  ДИРЕКТОРА  АГЕНЦИЈЕ  ЗА  ЕНЕРГЕТИКУ  

ГРАДА  НОВОГ  САДА  

ИВАН  ПЛНТЕЛИЋ  се  именује  за  вршиоца  дужности  директора  Агенције  за  енергетику  Града  
1-јовог  Сададо  именовањадиректора  на  основујавног  конкурса . 

ј! 

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

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  33. став  1. 3акона  о  јавним  агенцијама  
(,,Службени  гласник  РС , бр! 18/05, 81/05 - исправка  и  47/18), којим  је  прописано  да  ако  директору  
дужност  престане  пре  времена  на  које  је  именован, оснивач  без  јавног  конкурса  именује  вршиоца  
дужности  директора  на  предлог  управног  одбора, до  именовања  директора  најавном  конкурсу  у  складу  
са  овим  законом , у  члану  39. тачка  42. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  11/19), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада  именује  и  разрешава  директорајавне  
агенције  в  у  члану  18. Одлуке  о  оснивању  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  43/05 и  54/1 8), којим  је  прописано  да  када  директору  престане  дужност  пре  
истека  мандата, Скупштина  Града  Новог  Сада  именује  вршиоца  дужности  директора, у  складу  са  
законом. 

Чланом  33. став  3. Закона  о  јавним  агенцијама  је  прописано  да  вршилац  дужности  директора  
мора  да  испуњава  услове  за  именовање  директора . Чланом  22. Закона  о  јавним  агенцијама  је  пролисано  
да  за  директора  може  бити  именовано  лице  које  испуњава  услове  за  именовање  у  управни  одбор, изузев  
услова  који  одређује  да  лице  не  може  бити  запослено  у  јавној  агенцији  и  које  испуњава  друге  услове  
одређене  посебним  законом  или  актом  о  оснивањујавне  агенције . Чланом  іб. став  1. 3акона  ојавним  
•агенцијамаје  прописано  да  у  управни  одбор  може  бити  именовано  лице  које  испуњава  услове  за  гіријем  
у  радни  однос  у  државни  орган, које  има  ііајмање  девет  година  радног  искуства  на  пословима  из  
области  радајавне  агенције , које  има  високу  стручну  спрему , које  није  запослено  ујавној  агенцији , које  
именовањем  не  би  изазвало  сукоб  јавног  и  приватног  интереса  и  које  испуњава  друге  услове  одређене  
посебнuм  законом  или  актом  о  оснивању  јавне  агенције . Чланом  56. став  2. Закона  о  јавним  агенцијама  
је  прописано  да  ако  је  оснивач  јавне  агенције  јединица  локалне  самоуправе , за  директорајавне  агенције  
може  бити  именовано  и  лице  које  има  најмање  пет  година  радног  искуствауједној  или  више  области  из  
делокругајавне  агенције . Чланом  IIа  Одлуке  о  оснивању  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Садаје  
прописано  да  за  директора  може  бити  именовано  лице  које  испуњава  услове  за  пријем  у  радни  однос  у  државне  органе , има  најмање  пет  година  радног  искуства  на  пословима  у  области  рада  Лгенције  и  има  
високу  стручну  спрему . 



Чланом  33. став  2. 3акона  ојавним  агенцијамаје  прописано  да  сејавни  конкурс  за  именовање  
директора  расписује  у  року  од  30 дана  од  дана  именовања  врніиоца  дужности . 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  је  на  24. седници  од  
!. марта  2021. године , имајуи  у  виду  да  је  др  Александар  ј-{. Ашоња  9. марта  202!. године  поднео  

Скупштини  Града  Новог  Сада  оставку  на  дужност  директора  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада, 
односно  да  је  дужност  директора  Агенције  за  енергетику  града  Новог  Сада  престала  пре  времена  на  
које  је  именован  и  да  је  Управни  одбор  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  доставио  Скупштини  
Града  І-lовог  Сада  предлог  да  се  за  вршиоца  дужности  директора  именује  Иван  Пантелић, дипломирани  
машински  инжењер, констатовала  да  предложени  кандидат  испуњава  прописане  услове  за  именовање  
за  вріііиоца  лужности  директора  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  и  у  складу  са  цитираним  
одредбама  утврдила  Лредлог  решења  о  именовању  вршиоца  дужности  директора  Агенаије  за  
енергетику  Града  Новог  Сада! 

упутстВо  о  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ : 
против  овог  репіења  може  се  поднети  тужба  Вишем  суду  у  Новом  Саду  у  року  од  30 дана  од  

дана  доставлања  Решења. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/202 Г -38-ј  
12. март 2021. године  
нови  слд  



На  основу  члана  21. став  1. 3акона  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  ХІ  седници  од  12. марта  2021. године , 
доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА  ,,ИНФОРМАТИКА  НоВи  САД  

ј  

РОБЕРТУ  ФАРКАШУ  престаје  дужност  члана  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Информатика  Нови  Сад, због  истека  периода  на  којије  именован. 

јЈ  

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНЛ  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-394 
ј 2. март  202 і . године  
НОВИСАд  

Пред& ниzја  

МЅс .т 4 ринковић  Радомировић  



т  

На  основу  члана  17. став  3. и  члана  18. 3акона  о  јавним  предузећима  (, Службени  
гласник  РС , бр. і 5/16 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  Xі  седници  од  12. марта  
2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАдЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  

пРЕДУЗЕЋА  ,,ИНФОРМАТИКА  НОВи  САД  

ј  

БОРИС  БАЈHЋ  се  именује  за  члана  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа  
,,Информатика  Нови  Сад  на  nериод  од  четири  године. 

11 

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

Образложење  

Правни  основ  за  донопіење  Решења  садржан  је  у  члану  17. став  3. Закона  о  јавним  
предузећима  (,,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  
којих  је  један  члан  надзорног  одбора  из  реда  запослених  и  у  члану  39. тачка  30. Статута  Града  
Новог  Сада  (,,Спужбени  лист  Града  ј-Іовог  Сада , број  l і /19), којимје  прописано  да  Скупштина  
Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом, именује  и  разрешава  надзорни  одбор  јавних  
комуналннх  и  другихјавних  предузећа  чијије  оснивач  Град  Нови  Сад. 

На  основу  члана  1 8. Закона  о  јавним  предузећима , за  председuика  и  члана  надзорног  
одбора  именује  се  лице  које  испуњава  следеће  услове ; даје  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  специјалнстичким  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  пословима  јавног  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  лечее  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  н  мандатно-нмунптстна  питања  Скупнітнне  
Града  Новог  Сада  је  на  24. седници  од  1 1. марта  202 1 године  констатовала  да  предложени  
кандидат, Борис  Бајић  испуњава  прописане  услове  за  именовање  у  Надзорнu одбор  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Информатика  Новu Сад  и  на  основу  претходно  обавених  
консултација  утврдила  Предлог  решења  о  именовању  члаиа  Надзорног  одбора  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Информатика  Нови  Сад. 

упуТсТВо  о  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ: 
Протuв  овог  решења  може  се  поднети  тужба  Вшнем  суду  у  Новом  Саду  у  року  од  30 

дана  од  дана  доставњања  Решења . 

РЕIЋTБЈПH(А  СРБИЈА  
АУТОНОМНЛ  ПОКРАЈИ}ІЛ  ВОЈВОДHНЛ  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНЛ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022- 1/202 1-40-1 
12. март  2021. године  
НОВИСАД  

Председница  

MЅc Јелена) ринковић  РадоN11ІроВић  

 



На  основу  члана  4 1 став  3. и  члана  44а  став  1. Закона  о  кулгури  (,,Службени  гласник  
РС  бр.  72/09, 13/16, 30/16 испр. и  6/20) и  члана  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Слу?кбени  лист  Града  Нопог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХІ  седници  
од  12. марта 2021. годинедоноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  дужносТи  ЧЛАНА  УПРАВНОГ  ОДБОРА  

,,НОВОСАДСКОГ  ПОЗОРИШТА  - јЈЈУІD1 Кј  ѕZtNHAZ, нОвИ  САД  

І  

ТЕРЕЗИЛ1 фиГуРи  престаје  дужност  члана  Управног  одбора  ,,Новосадског  позоришта  
- Ојvјdkі  Ѕzјnћ z, І-Іови  Сад  из  реда  запослених  због  истека  мандата. 

11 

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

РЕГІУБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНЛ  ПОКРАЈИНЛ  ВОЈВОдИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број : 022-1/2021-41-1 
12. март  2021. године  
НОВИ  САД MЅc Јелена  і  нковић  Радомировић  



На  основу  члана  41. став  3. и  члана  42. ст. 1, 2. и  6. Закона  о  култури  (,,Службени  
гласник  РС , бр.  72/09, 13/16, 30/16 - испр. и  6/20) и  члана  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  
Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупјцтина  Града  Новог  Сада  на  ХІ  
седници  од  12. марта  2021. године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  УПРАВНОГ  ОДБОРА  ,,НОВОСАДСКОГ  ПОЗОРИШТА  - 

UЈУІDЕКІ  ЅZNНАZ, НОВи  САд  

ј  

ТЕРЕЗИЈА  ФИГУРА  се  именује  за  члана  Управног  одбора  ,,Новосадског  позоришта  - 
Uјvіdkі  Ѕzјпћ z, Нови  Сад, из  рсда  запослених , на  период  од  четири  године . 

11 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДјјНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-42-1 
12. март 2021. године  
НОВИСАД  

Предс  

МЅе  Јеленаковић  Радомировић  

ј  



На  основу  члана  41. став  3. и  члана  44а. став  1. 3акона  о  култури  (,,Службени  гласник  
РС  бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр . и  6/20) и  члана  39. тачка  50. Стата  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  І  1Ј19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХІ  седници  
од  12. марта 202l. годинедоноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ЧЛАНА  УПРАВНОГ  ОДБОРА  

ПОЗОРИШТА  МЛАДИХ, нОвИ  слд  

ј  

НЕМАЊИ  ИСАКОВУ  престаје  дужност  члана  Управног  одбора  Позоришта  младих, 
Нови  Сад  са  23. мартом  2021. годинс  истеком  мандата . 

11 

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

РЕПУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-43-1 
12. март  2021. године  
НОВИСАД  

Председншја  

MЅc Јелеа  аринковић  Радомирови h 



На  основу  члана  41. став  3. и  члана  42. став  б. Закона  о  култури  (,,Службсни  гласник  
РС  бр.  72/09, 13/16, 3О!16 испр . и  6/20) и  члана  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службсни  лист  Града  Новог  Сада , број  11/9), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХІ  ссдници  
од  12, марта  2021. године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  УпРАВНог  ОДЕОРА  ПОЗОРИШТА  МЈјАДиХ , 

ноВи  САД  

ј  

ТАМАРА  ВУКИЋЕВИЋ  се  имснује  за  члана  Управног  одбора  Позоришта  младих, Нови  
Сад, на  период  од  чстири  годинс . 

11 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНЛ  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА Предсејіа  
Број : 022-1/2021-44-ј  
12. март  2021. годинс  
НОВИ  САд MЅc Јеленинковић  Радомировић  



На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Човог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19), тачке  ју. Одлуке  о  финансирању  Пројскта  ,,Нови  Сад  2021 - Европска  престоница  културе  (,,Службени  лист  Новог  Сада , број  77/16) и  члана  14. став  2. Одлуке  о  оснинању  Фондације  ,,Нови  Сад  202 1 - Европска  престоница  културе  од  21. децембра  20 16. године, Скугшітина  Града  Новог  Сада, на  Хј  седници  од  12. марта  2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДЕОРА  ФОНдАЦИЛ  

,,НОВи  САД  2021 - ЕВРОПСКА  HРЕСТОНИЦА  КУЛТУРЕ  

ј  

БИЈЂАНЛ  БАРОШЕВИЋ  сс  разрешева  дужности  члана  Надзорног  одбора  Фондације  ,,Нови  Сад  2021 - Европска  престоница  кулур , представника  Министарства  културс  и  информисања . 

јІ  

ОЛГА  ГЕКИЋ  сс  именује  за  члана  Надзорног  одбора  Фондацијс  ,,Нови  Сад  202 1 - Европска  престоница представника  Министарства  културе  и  информисања . 

111 

Лице  из  тачке  јј  овог  рсшсња  се  именују  на  период  док  трајс  реализација  пројекта  ,,Нови  Сад  202 1 - Европска  прсстоница  

Іv 

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

РЕПУБЛиКА  СРБИЈА  
АУТОНОМЊ  ПОКРАЈШ{А  ВОЈВОДИНЛ  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИHЛ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-45-1 
12. март 2021. године  
НОВИ  САД  

Предсдџица  

MЅc Јел 4 ринковћРадомирови h 



На  основу  члана  113. став  4, члана  123. став  3. Закона  о  здравственој  занітити  

(.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  ХІ  седници  

од  12. марта  202L године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  пРЕСТАНКУ  дужНосТи  ДВА  ЧЛАВА  УПРАВНОГ  ОдБОРА  

АПОТЕКЕ  ноВи  САД  

ј  

У  Управном  одбору  Апотеке  Нови  Сад  због  истека  мандата  престаје  дужност ; 

члана  
СОЊИ  ГОЛУБОВИЋ  
др  МОМИРУ  МИКОВУ  

11 

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

РЕПУБЈШКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈНЛ  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
СКУПШТИНЛ  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 022-1/2021-46-1 
12. март  2021. године  
НОВи  САД  

Председн  ца  



На  основу  члана  ! !3. став  4, члана  120. став  3. и  члана  123. став  2. 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  ХI седници  од  
12, марта 2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНА  УПРАВНОГ  ОДБОРА  

АПОТЕКЕ  НОВИ  САД  

У  Управни  одбор  Апотеке  Нови  Сад  именују  се  на  период  од  четири  године : 

за  председника  
ЗОРАН  БОЖИЋ  

за  члана  
ЛИЈБАНЛ  БОГДАНОВИЋ  ГІЕРИШИЋ  

11 

Ово  решење  објавити  у  ,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

О  б  р  аз  л  о  ж  е  њ  е  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  1 13. став  4. Закона  о  здравственој  
заштити  (,,Службени  гласник  РС , број  25/19), којим  је  прописано , поред  осталог, да  председника  и  
чланове  управног  одбора  здравствене  установе , именује  и  разрешава  оснивач  и  у  члану  39. тачка  47. 
Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Ново  Сада , број  11/19), којим  је  прописано  да  
Скупштина  Града  Новог  Сада, поред  осталог, врши  оснивачка  права, именује  и  разрешава  управне  
одборе  установа  које  обавњају  здравствену  делатност, у  складу  са  законом . Такође , чланом  123. став  2. 
наведеног  законаје  прописано , поред  осталог, да  за  члана  управног  одбора  може  бити  именовано  лице  
кој  е  

1) је  доіпор  медицине , доктор  денталне  медицине, магистар  фармаuије, односно  магистар  
фармације-медицински  биохемичар  или  има  високо  образовање  из  области  правних, економских , 
односно  организационих  наука, на  академским  мастер  студијама , у  складу  са  законом  којим  се  уређује  
високо  образовање  и  најмање  пет  година  радног  искуства  на  пословима  у  области  здравства, права, 
економије , бдносно  организационих  наука; 

2) није  осуђивано , односно  против  којег  се  не  води  истрага, односно  против  којег  није  
подигнута  оптужница  за  кривично  дело  утврђено  законом  којим  се  уређује  организација  и  надлежност  
државних  органа  у  сузбијању  организованог  криминала, корупције  и  других  посебно  тешких  
кривичних  дела, односно  које  није  правноснажном  судском  одлуком  осуђивано  за  умишајно  
кривично  дело  на  казну  затвора  од  шест  месеци  или  тежу  казну, нити  за  кривично  дело  против  здрава  
њуди, односно  којем  није  правноснажном  судском  одлуком  изречена  мера  безбедности  у  складу  са  
Кривичним  закоником , и  то: обавезно  психијатријско  лечење  и  чување  у  здравственој  устапони , 
обавезно  психијатријско  лечеіе  на  слободи, обавезно  лечење  наркомана, обавезно  лечење  
алкохоличара , односно  забраііа  вршења  позива, делатности  и  дужности  због  које  не  може  обавњати  
дужност  члана  управног, односно  надзорног  одбора; 
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3) није  члан  органа  политичке  странке; 
4) испуњава  и  друге  услове  предниђене  статутом  здравствене  установе . 

Чланом  120. став  3. 3акона  о  здравственој  заідтити  је  прописано  да  се  управни  одбор  
здравствене  установе  именује  на  период  од  четири  године . 

Комиснја  за  кадровска, административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  Града  
І-lовог  Сада  је  на  25. седници  од  11. марта  2021. године, констатовала  да  3оран  Божић, дипломирани  
фармацеут , и  ЈЂиана  Богдановић  Перишић, дипломирани  правник, испуњавају  прописане  услове  за  
именовање  у  Управни  одбор  Апотеке  Нови  Сад  и  на  основу  претходно  обаањених  консултација  
утврдила  Предлог  решења  о  именовању  председника  и  члана  Управног  одбора  Апотеке  Нови  Сад. 

упутсТВо  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ : 
Против  овог  решења  може  се  поднети  тужба  Вишем  суду  у  Новом  Саду  у  року  од  30 дана  од  

дана  доставјања  Решења. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-112021-47-1 
12. март 2о2l. године  
НОВИ  САД  

Председнаца  

 

MЅc Ј f на  Марилковић  Радомировић  



На  основу  члана  113. став  4, члана  123. став  3. 3акона  о  здравственој  заштити  
(.,Службсни  гласник  РС , број  25/19) и  члана  39. тачка  47. Статута  Града  Новог  Сада  
( 51Службсни  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скугішліна  Града  Новог  Сада  на  ХЈ  седници  
од  12. марта  2021. године ,  доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  HРЕСТАНКУ  дужНости  HРЕДСЕДНИКА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  АПОТЕКЕ  

нови  САД  

ј  

МИЈЊНИ  ПОПОВИЋ  СУБИЋ  престаје  дужност  председника  Надзорног  одбора  
Апотеке  Нови  Сад  због  истека  мандата . 

11 

Ово  решењс  објавити  у  ,,Службеном  лис  Града  Новог  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  нови  слд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-48-1 
12. март 2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc Јелсна  ћ  
іинковић  Радогчирови h 

 



ј-ја  основу  члана  113. став  4, члана  122. став  3. и  члана  123. став  2. Закова  о  здравственој  
заштити  (, Службени  гласник  РС  број  25/19) и  члана  39. тачка  47. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Сіужбени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  Хј  седници  од  
12. марта 2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  АПОТЕКЕ  НОВИ  САД  

ј  

У  Надзорни  одбор  Апогеке  Нови  Сад  именују  се  на  период  од  четири  године: 

за  председника  
ЛИЈbАНА  ЂУЛИБРК  

за  члана  
ГОРАН  ПУЗИЂ  

Н  

Ово  решење  објавити  у  Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  1 13. став  4. Закона  о  здравственој  
заштити  (,,Службени  гласник  РС , број  25/19), којим  је  прописано, поред  осталог, да  лредседника  и  
чланове  надзорног  одбора  здравствене  установе , именује  и  разрешава  оснивач  и  у  члану  39. тачка  47. 
Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), којим  је  прописано  да  
Скупштина  Града  Новог  Сада, поред  осталог, врши  оснивачка  права, именује  и  разрешава  надзорне  
одборе  установа  које  обавњају  здравствену  делатност , у  складу  са  законом . Такође, чланом  123. став  2. 
наведеног  закона  је  прописано , поред  осталог, да  за  члана  надзорног  одбора  може  бити  именовано  
лице  које : 

1) је  доктор  медицине , доктор  денталне  медицине, магистар  фармације , односно  магистар  
фармације-медицински  биохемичар  или  има  високо  образовање  из  области  правних, економских , 
односно  организационих  наука. на  академским  мастер  студијама , у  складу  са  законом  којим  се  уређује  
високо  образовање  и  најмање  пет  година  радног  искуства  на  пословима  у  области  здравства , права, 
економије , односно  организационих  наука; 

2) није  осуђивано , односно  против  којег  се  не  води  истрага, односно  nротив  којег  није  
подигнута  оптужница  за  кривично  дело  утврђено  законом  којим  се  уређује  организација  и  надлежност  
државних  органа  у  сузбијању  организованог  криминала, корупције  и  других  посебно  тешких  
кривичних  дела, односно  које  није  правноснажном  судском  одлуком  осуђивано  за  умипіњајно  
кривичво  дело  на  казну  затвора  од  шест  месеци  или  тежу  казну, нити  за  кривично  дело  протіів  здравња  
њуди, односно  којем  није  правноснажном  судском  одлуком  изречена  мера  безбедности  у  складу  са  
Кривичним  закоником , и  то: обавезно  психијатријско  лечење  и  чување  у  здравственој  установи , 
обавезно  психијатријско  лечење  на  слободи, обавезно  лечење  наркомана , обавезно  лечење  
алкохоличара, односно  забрана  вршења  позива, делатности  и  дужности  због  које  не  може  обавњати  
дужност  члана  управног, односно  надзорног  одбора; 
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3) није  члан  органа  политичке  странке ; 
4) исгјуњава  и  друге  услове  предвиђене  статутом  здравствене  установе . 

Чланом  122. став  3. Закона  о  здравственој  заштити  је  прописано  да  се  надзорни  одбор  
здравствене  установе  именује  на  период  од  четири  године . 

Комисија  за  кадровска, административна  и  мандатно -имунитетна  питања  Скупштине  Града  
Новог  Сада  је  на  25. седници  од  1. марта  2021. године, констатовала  да  .Њињана  Ћулибрк, 
дипломирани  економиста , и  Горан  Пузић, доктор  економских  наука, испуњавају  прописане  услове  за  
именовање  у  Г-Іадзорни  одбор  Апотеке  Нови  Сад  и  на  основу  претходно  обавњених  консултација  
утврдила  Предлог  решења  о  именовању  председника  и  члана  Надзорног  одбсра  Апотеке  Нови  Сад. 

упутство  о  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ : 
Против  овог  решења  може  се  поднети  тужба  Вишем  суду  у  Новом  Саду  у  року  од  30 дана  од  

дана  доставњања  Решења. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОг  САдА  
Број : 022-1/202 1-49-1 
12. март 2021. године  
НОВИ  САД  
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