
На  основу  члана  113. став  4. и  чл. 115. и  I L6. Закона  о  здравственој  заілтити  (, Службени  
гласник  РС , број  25/19) и  члава  39. тачка  47. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  од  26. маја  2021. године. 
доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  АПОТЕКАРСКЕ  УСТАНОВЕ  НОВИ  САД  

ПРЕДРАГ  РАДОВИЋ, дипломирани  правник , именује  се  за  директора  Апотекарске  
установе  Нови  Сад  на  период  од  четири  године. 

јј  

Ово  решењеје  коначно . 

11Ј  
Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

Образложе  ње  

Правни  основ  за  доношење  Рејпења  садржан  је  у  члану  113. став  4. Закона  о  здравственој  
заштити  (,,Службени  гласник  РС , број  25/1 9), којим  је  прописано , поред  осталог, да  директора  
здравствене  установе  именује  и  разрешава  оснивач  и  у  члану  39. тачка  47. Статута  Града  Новог  
Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада . број  11/19), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  
Новог  Сада, у  складу  са  законом , поред  осталог, именује  и  разрешава  директоре  установа  које  
обаањају  здравствену  делатност . Такође, чланом  1 16. став  1. Закона  о  здравственој  заштити  је  
прописано  да  се  директор  здравствене  установе  именује  на  основу  јавног  конкурса, који  расписује  
управни  одбор  здравствене  установе . 

Чланом  115. Закона  о  здравственој  заштити  је  прописано  да  за  директора  здравствене  
установе  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 ; 

2) има  завршену  акредитовану  едукацију  из  области  здравственог  менаі.імента; 
3) има  најмање  пет  година  радног  искуства  као  руководилац  здравствене  установе, односво  

руководилац  организационе  јединице  у  здравственој  установи; 
4) 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  
умишЂајно  кривично  дело  на  казну  затвора  од  шест  месеци  или  тежу  казну , нити  за  кривично  дело  
против  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  обаввати  дужност  директора ; 



5) није  члан  органа  политичке  странке ; 
6) испуњава  и  друге  услове  предвиђене  статутом  здравствене  установе . 

Чланом  27 I Закона  о  здравственој  заштити  је  прописано  да  се  одредбе  члана  1 5. став  1. 
тачка  2) овог  закона, примењује  истеком  36 месеци  од  дана  ступања  на  снагу  овог  закона. 

Чланом  116. Закона  о  здравственој  заштити  је  прописано  да  се  оглас  о  јаввом  конкурсу  за  
директора  здравствене  установе  објавњује  у  , Службеном  гласнику  Републике  Србије  и  најмање  
једним  дневним  новинама  које  се  дистрибуирају  на  целој  територији  Републике  Србије, као  и  на  
интернет  страници  Министарства  као  и  да  рок  за  поднојлење  пријава  на  јавни  конкурс  за  
директора  почиње  да  тече  наредног  дана  од  дана  објавњивања  у  .Службеном  гласнику  Републике  
Србије  и  не  може  бити  краћи  од  пет  радних  дана. Такође, по  истеку  рока  за  подношење  пријава  
на  конкурс  за  директора , управни  одбор  прегледа  све  приспеле  пријаве  и  поднете  доказе  и  саставња  
списак  кандидата  међу  којима  се  спроводи  изборни  поступак . који  потписују  сви  чланови  управног  
одбора. Изборни  поступак  спроводи  се  само  међу  кандидатима  који  испуњавају  услове  за  рад  на  
радном  месту  директора . Управни  одбор  обавња  усмени  разговор  са  свим  кандидатима  међу  којима  
се  спроводи  изборни  поступак . Ранг  листу  кандидата  за  директора , управни  одбор  довоси  већином  
гласова  од  укупног  броја  чланова  управног  одбора. Ранг  листу  са  највише  три  кандидата  који  су  са  
најбоњим  резултатом  испунили  услове  за  избор  директора  здравствене  установе , управни  одбор, 
уз  записник  о  извршеном  изборном  поступку , доставња  оснивачу  у  року  од  30 дана  од  дана  
завршетка  јавног  конкурса . На  основу  предлога  управног  одбора, оснивач  је  дужан  да  изабере  
кандидата  са  ранг  листе  у  року  од  десет  радних  дана  од  дана  доставњања  предлога , кога  решењем  
именује  за  директора  здравствене  установе . Решење  је  коначно  у  управном  поступку  и  против  
њега  се  може  покренути  управни  спор . 

У  складу  са  чланом  24. став  1. тачка  13 и  члана  16. Статута  Апотекарске  установе  Нови  
Сад, Управни  одбор  Апотекарске  установе  Нови  Сад  (удањем  тексту : Управни  одбор)је  на  седници  
од  9. априла  2021. године  донео  Одлуку  о  расписивању  Јавног  конкурса  за  избор  и  именовање  
директора  Апотекарске  установе  Нови  Сад, број : 126/03 од  4. априла  202 1. године; Јавни  конкурс  
за  избор  и  именовање  директора  Апотекарске  установе  Нови  Сад  на  мандатни  период  од  четири  
године  (у  д&њем  текс . Јавни  конкурс) је  објавњен  • 29. априла  202L године  у  ,,Службеном  
гласнику  Републике  Србије , број  43/19, као  и  у  дневном  листу  ,,Вечерње  новости  и  на  интернет  
страници  Министарства  здравња  Републике  Србије. 

Управни  одбор  је  по  истеху  рока  за  подношење  пријава  на  Јавни  конкурс  од  пет  радних  
дана  од  објавњивања  у,,Службеном  гласнику  Републике на  седници  од  14. маја  2021. 
године  разматрао  приспеле  nријаве  и  поднете  доказе  на  Јавни  конкурс  и  констатовао  да  је  
благовремену  пријаву  на  Јавни  конкурс  доставио  један  кандидат , Предраг  Радовић  и  да  наведени  
кандидат  у  потпуности  испуњава  услове  из  Јавног  конкурса  чиме  је  стекао  право  да  учествује  у  
изборном  поступку . Управни  одбор  Апотекарске  установе  Нови  Садје  утврдио  списак  кандидата  
међу  којима  се  спроводи  изборни  поступак, број  153/02 од  14. маја  2021. године, који  су  потписали  
сви  чланови  Управног  одбора, и  кандидату , Предрагу  Радовићу , који  је  уврштен  на  наведени  
списак, доставио  писмено  обавештење  да  изборни  поступак  отпочиње  2 1. маја  202 1. године . 

Управни  одборје  на  седници  од  21. маја  2021. године, у  смислу  члана  116. Закона  о  
здравственој  заштити , оцењивао  стручне  оспособњености , знања  и  вештине  кандидата  који  се  
одазвао  позиву  да  учествује  у  изборном  поступку, Предрага  Радовића , обавио  усмени  разговор  са  
кандидатом , Гlредрагом  Радовићем  и  једногласно  донео  одлуку , којом  се  саставња  Ранг  листа  
кандидата  за  директора  Апотекарске  установе  Нови  Сад, број : 160/02 од  21. маја  202 1. године  и  да  
је  кандидат  на  првом  месту  Ранг  листе, Предраг  Радовић . 



Управни  одборје  Ранг  листу  кандидата  за  директора  број : 160/02 од  21. маја  202L године  
уз  Записник  о  изборном  поступку , број  IбD!О1 од  2L маја  2021. године, заједно  са  осталом  
конкурсном  документацијом , доставио  2 1 маја  202!. године  Скупштини  Града  Новог  Сада. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатноимунитетна  питања  Скупштине  
Града  Новог  Сада  је  на  32. седници  од  25. маја  2021. године , увидом  у  целокупну  конкурсну  
документацију  и  на  основу  предлога  Управног  одбора, односно  Ранг  листе  кандидата  за  директора  
Апотекарске  установе  Нови  Сад  и  Записника  о  изборном  поступку , утврдила  Предлог  решења  о  
именовању  директора  Апотекарске  установе  Нови  Сад. 

УпуТсТВо  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ : 
Против  овог  решења  може  се  покренути  управни  спор  подношењем  тужбе  Управном  суду  

у  року  од  30 дана  од  дана  доставања  Решења. 

Решење  доставити : 
Предрагу  Радовићу  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНЛ  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАдА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-97-1 

26. маја  2021. године  
НоВИ  САд  

Председница  
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На  сснову  члана  21. став  3. члана  24. и  члана  28. став  1. Закона  ојавним  агенцијама  ( Службени  
гласник  РС , бр. l 8/05. 8 і /05 - исправка  и  47/1 8), члана  39. тачка  42. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  
лнст  Града  Новог  Сада , број  ! 1/19) и  члана  12. Одлуке  о  оснивању  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  
Сада  (.,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  43/05 и  54/ і 8), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XV седници  
од  26. маја  2021. године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  АГЕНЦИЖ  ЗА  ЕНЕРГЕТИКУ  ГРАДА  НОВоГ  САДА  

иВАн  НАНТБЛИЋ  се  именује  за  директора  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  на  период  
од  пет  година. 

11 

Ово  решењеје  коначно. 

јЈЈ  

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

06 р  азл  оже  њ  е  

Правни  основ  за  донопіење  Решења  садржан  је  у  члану  24. и  члану  28. став  1. Закона  о  јавним  
агенцијама  (,,Службени  гласник  РС , бр ,  18/05, 8 1/05 - исправка  и  47/1 8), којим  је  прописано  да  директора  
именује  оснивач  са  листе  кандидата  коју  мује  поднео  управни  одбор, у  року  од  30 дана  од  дана  доставѕања  
листе  за  избор. после  јавног  конкурса  који  спроводи  управни  одбор , у  члану  21. став  3. Закона  о  јавним  
агенцијама  којимје  прописано  да  се  директор  именује  на  пет  година  и  да  може  поново  бити  именованјош  
два  пута  и  у  члану  39. тачка  42. Статута  Града  Новог  Сада  (, Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
којим  је  прописано  да  Скупвјтина  Града  Новог  Сада, поред  осталог, именује  и  разрешава  директора  јавне  
агенције! Такође, чланом  12. Одлуке  о  оснивању  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр. 43/05 и  54/1 8) је  прописано  да  директора  именује  Скупштина  Града  Новог  Сада, на  
основу  спроведеногјавног  конкурса, у  складу  са  Законом . 

Чланом  22. Закона  о  јавним  агенцијама  је  прописано  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  ујавној  агенцији  и  које  испуњава  друге  усдове  одређене  посебним  законом  или  актом  о  оснивању  
јавне  агенције. Чланом  16. став  і . Закона  ојавним  агенцијамаје  грописано  да  у  управни  одбор  може  бити  
именовано  лице  које  испуњава  услове  за  пријем  у  радни  однос  у  државни  орган, које  има  најмање  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  сукобјавног  и  приватног  интереса  и  које  
испуњава  друге  услове  одређене  посебним  законом  или  актом  о  оснивањујавне  агенције . Чланом  56. став  
2. Закона  о  јавним  агенцијамаје  прописано  да  ако  је  оснивач  јавне  агенције  јединица  локалне  самоуправе , 
за  директора  јавне  агенције  може  бити  именовано  и  лице  које  има  најмање  пет  година  радног  искуства  у  
једној  или  више  области  из  делокругајавне  агенције . Чланом  І  І a Одлуке  о  оснивању  Агенције  за  енергетику  
Града  Новог  Садаје  прописано  да  за  директора  може  бити  именовано  лице  које  испуњава  услове  за  гіријем  
у  радни  однос  у  државне  органе, има  најмање  пет  година  радног  искуства  на  пословима  у  области  рада  
Агенције  и  има  високу  стручну  сгірему . 

Чланом  25. Закона  ојавним  агенцијамаје  прописано  да  сејавни  конкурс  за  именовање  директора  
оглашава  у  ,,Службеном  гласнику  Републике  Србије  и  још  једном  дневном  јавном  гласилу  које  излази  у  
целој  Републици  Србији, као  и  на  интернет  презентацијијавне  агенције  и  оснивачајавне  агенције  и  да  рок  
за  подношење  пријава  најавни  конкурс  не  може  бити  краи  од  15 дана  од  оглашавањајавног  конкурса  у  
,,Службеном  гласнику  Републике  Србије . 
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ЧлаіІом  27. Закона  о  јавним  агенјијама  је  гірописано  да  управни  одбор  најпре  саставња  спнсак  
кандидата  који  испуњавају  услове  за  именовање , потом  међу  њима  спроводи  изборни  поступак  у  коме  се, 
према  мерилима  одређеним  актом  о  оснивању  јавне  агејјције . утврђује  стручна  оспособ.њеност  сваког  
кандидата , иакон  чега  саставја  листу  од  највише  три  кандидата  који  сУ  у  изборном  поступку  постигли  
најбо.њи  резултат  са  образложењем  исnуњености  мерила  прописаних  за  избор  за  предложене  кандидате  и  
подноси  је  оснивачу, у  року  од  15 дана  од  дана  окончања  изборног  поступка , заједно  са  записницима  о  
спроведеном  изборном  поступку . У  смислу  члана  29. Закона  ојавним  агенцијама , решење  којим  се  именује  
директорјавне  агенцнјеје  коначно  и  против  њега  се  може  водити  управни  спор. 

Чланом  12. став  5. Одлуке  о  оснивању  Агевције  за  енергетику  Града  Новог  Садаје  прописано  да  су  
мерила  на  основу  којих  се  у  нзборном  поступку  утврђује  стручна  оспособњеност , знања  и  вештиіе  
кандидата  за  именовање  директора  су  познавање  прописа  којима  се  уређују  делатности  и  послови  које  
обав.ња  Агенција  за  енергетику  Града  Новог  Сада, прописа  којима  је  уређен  правни  положај  Агенције  за  
енергетику  Града  Новог  Сада, вештине  руковођења  и  комуникај.іије. 

Управни  одбор  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Садаје  на  седници  од  9. априла  202!. голине  
донео  Одлуку  о  расписивању  Јавног  конкурса  за  именовање  директора  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  
Сада, који  је  оглашен  у  јавном  гласилу  ,,гјолитика  ј 2. априла  202!. године, у  ,,Службеном  гласнику  
Републике  Србије  број  38/21 !б. априла  2021. године , на  интернет  презентацији  Аге iіције  за  енергетику  
Града  Новог  Сада  и  Града  Новог  Сада  ! 3. априла  202 1, године . Упраани  одборје  на  седници  од  б. маја  202 і . 
године  констатовао  да  је  на  наведени  јавни  конкурс  пријаву  поднео  један  кандидат, Иван  Пантелић , да  је  
пријава  благовремено  поднета , да  су  уз  исту  приложени  сви  потребни  докази, односно  да  кандидат  
испуњава  услове  из  конкурса  за  именовање  директора  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада, те  је  
Управни  одбор  саставио  Списак  кандидата  који  испуњавају  услове  за  именовање , на  који  је  уврстио  Ивана  
Пантелића . Управни  одборје  на  седници  од  19. маја  202f. године  спровео  изборни  поступаку  комеје  према  
мерилима  одређеним  Одлуком  о  оснивању  Агенције  за  евергетику  Града  Новог  Сада, путем  обав.њених  
интервјуа  и  увида  у  достав.њену  документацију  утврдио  стручну  оспособ.њеност  Ивана  Пантелића , након  
чега  је  саставио  Листу  кандидата  са  образложењем  испуњености  мерила  прописаних  за  избор, на  коју  је  
уврстио  

і . ИванаПантелића  

Комисија  за  кадровска . административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  Града  Новог  
Садаје  на  32. седници  од  25. маја  2021. године , увидом  у  комплетну  конкурсну  документацију  и  на  основу  
Листе  кандидата  за  именовање  директора  Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада  од  19. маја  202 1. године  
са  образложењем  испуњености  мерила  прописаних  за  избор  за  предложеног  кандидата  и  записника  о  
спроведеном  изборном  поступку, достав.њених  Скупштини  Града  Новог  Сада  20. маја  202 і . године, односно  
у  року  од  15 дана  од  дана  окончања  изборног  поступка , утврдила  Гlредлог  решења  о  именовању  директора  
Агенције  за  енергетику  Града  Новог  Сада . 

УГWТСТВО  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ : 
Против  овог  решења  може  се  покренути  управни  спор  подношењем  тужбе  Управном  суду  у  року  

од  30 дана  од  дана  достав.њања  Решења . 

Решење  доставити : 
1. Иваііу  Пантелићу  

РЕГјУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПLНТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-I/2021-98-ј  
26. мај  202]. године  
НОВИ  САД  

ЈЈредсед?$ ица  



На  основу  члана  39. став  і . Закона  о  култури  (,Службени  гласник  РС , бр. 72!09, 13/16, 
30/16 - испр, 6/24 и  47/21) и  члана  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XV седнпци  од  26. маја  2021. године  
доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  ЗАВОДА  ЗА  ЗАШТИТУ  СПОМЕНИКА  

КУЛТУРЕ  ГРАДА  новОг  САДА, НОВИ  САд  

ј  

Мр  СИНИШИ  ЈОКИЋУ  престаје  дужност  директора  Завода  за  заштиту  сломеника  културе  
Града  Новог  Сада, Нови  Сад  са  26. мајем  202 1. године  због  истека  мандата. 

Н  

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-99-1 
26. мај  2021. године  
НОВИ  САД  

Председнuца  

МЅс$лена  Маринкови h Радомировић  



На  основу  чл. 34. 35. и  36. Закона  о  култури  (,,Службени  гласник  РС . бр. 72/09, 13/16, 30/1 6 
испр., 6/20 и  47/2 1) и  члана  39. тачка  50. Статута  Града  Ноног  Сада  (,.Службени  лист  Града  Новог  

Сада . број  Н /19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  од  26. маја  2021. године, ;хоноси  

РЕ  Ш  ЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  ЗАВОДА  ЗА  ЗАШТИТУ  СПОМЕНИКА  КУЛТУРЕ  ГРАДА  

НОВог  САДА, НОВИ  САД  

Ј  

Мр  СИНИША  ЈОКИЋ  се  именује  за  директора  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  
Новог  Сада, Нови  Сад  са  27. мајем  2021. године  на  период  од  четири  године . 

јј  

Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  

О  б  р  а  з  л  о  ?К  е  њ  е  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  34. Закона  о  култури  (..Службени  
гласник  РС , бр.  72/09, 13/16, 30/16 испр., 6/20 и  47/21) и  члану  39. тачка  50. Статута  Града  і-lовог  
Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог број  11/9), којимаје , између  осталог, прописано  да  
Скупштина  Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом , именује  и  разрешава  директора  установе  
културе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад. Чланом  35. Закона  о  култури , између  осталог, проnисано  
је  да  се  директор  установе  чији  је  оснивач  јединица  локалне  самоуправе  именује  на  основу  
претходно  спроведеног  јавног  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  обавЈЂа  разговор  са  кандидатима  који  
испуњавају  услове  из  конкурса  и  у  року  од  30 дана  од  дана  завршетка  јавног  конкурса  доставЈЂа  
оснивачу  образложени  предлог  листе  кандидата , која  садржи  мишЈЂење  управног  одбора  о  
стручним  и  организационим  способностима  сваког  кандидата  и  записник  о  обавЈЂеном  разговору . 
Освивач  именује  директора  установе  са  листе  кандидата . 

Чланом  36. 3акона  о  култури  је  прописано  да  кандидати  за  директоре  установа  морају  
имати  високо  образовање  и  најмање  пет  година  радног  искуства  у  култури , као  и  то  да  се  остали  
услови  за  избор  кандидата  за  директора  установе  утврђују  статутом  установе . Кандидат  за  
директора  дужан  је  да  предложи  програм  рада  и  развоја  установе, као  саставни  део  конкурсне  
документације . 

Чланом  15. Статута  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, Нови  Сад  
прописано  је  да  за  директора  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, Нови  Сад  
може  бити  именовано  лице  које  поред  општих  услова, прописаних  законом , испуњава  и  следеће  
услове : 

- стечено  високо  образовање  из  области : историјске , археолошке  и  класичне  науке, 
социолошке  науке, правне  науке, архитектуре  или  грађевинског  инжењерства , на  студијама  11 
степена  (мастер  академске  студије : мастер  историчар , мастер  историчар  уметности , мастер  
археолог, мастер  етнолог-антрополог , мастер  правник, мастер  инжењер  архитектуре  или  мастер  
инжењер  грађевинарства ), односно  на  основііим  студијама  у  трајању  од  најмање  четири  године . 
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Кандидат  за  директора  дужаіі  је  да  преложи  програм  рада  и  развоја  Завода  за  занЈтиту  
споменика  културе  Града  Новог  Сада, Нови  Сад  за  мандатни  период  од  чегири  године , као  саставн u 
део  конкурсне  документације . 

Управни  одбор  Завода  за  заштиту  споменпка  културе  Града  Г-Іовог  Сада, Нови  Сад, на  
седници  од  18, марта  2021. године, распнснао  је  јавни  конкурс  за  uзбор  кандидата  за  дuректора  
Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, у  складу  са  условима  утврђеним  Законом  
о  култури  и  Статутом  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, і-јови  Сад. Текст  
јавног  конкурса  објавњен  је  23. марта  202L године  на  сајту  Националне  служба  за  запошњавање , 
у  листу  дневник  и  на  огласној  табли  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, 
Нови  Сад. У  року  одређеном  за  подношење  пријаве  најавни  конкурс, пријаву  на  конкурс  поднео  
јеједан  кандидат , 

Управни  одбор  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, Нови  Сад  је  на  
седници  од  2. априла  2021. године, констатовао  да  је  на  јавни  конкурс  за  избор  кандидата  за  
директора  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, пријаву  
благовремено  поднео  кандидат  мр  Синиша  Јокић. и  да  су  уз  исту  приложени  сви  потребни  докази, 
односно  да  кандидат  испуњава  услове  из  ковкурса  за  именовање  директора  ове  установе . Управни  
одборје  на  седници  од  22. априла  2021. године  обавио  усмени  разговор  са  кандидатом  мр  Синишом  
Јокићем  ради  утврђивања  мишњења  о  стручним  и  организационим  способностима  кандидата , о  
чему  је  сачинио  записник  и  утврдио  образложени  предлог  листе  кандидата  са  мишњењем  о  
стручним  и  организационим  способностима  за  кандидата  са  листе, мр  Сивишу  Јокића. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно -имунитетна  питања  Скупштине  
Града  Новог  Сада, на  32. седници  од  25. маја  2021. године, увидом  у  комплетну  конкурсну  
документацију  и  на  основу  образложеног  предлога  листе  кандидата  која  садржи  мишњење  
Управног  одбора  о  стручним  и  организационим  способностима  за  кандидата  са  листе  мр  Синише  
Јокића  и  записник  о  обавњеном  разговору  са  наведеним  кандидатом , доставњених  Скупштини  
Града  Новог  Сада  27. априла  2021. године, односно  у  року  од  30 дана  од  дана  завршеткајавног  
конкурса, утврдила  је  Предлог  решења  о  именовању  директора  Завода  за  заштиту  споменика  
културе  Града  Новог  Сада, 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-/2021-100-Ј  
26. маја  2021. године  
НОВИ  САд  MЅc Јелна  Марплковић  Радомировић  



седниіа  

На  основу  члана  39. став  1. Закона  о  култури  (,,Службени  гласник  РС , бр. 72/09. 13/[б, 
30/16 - испр  6/24 и  47/21) и  члана  39. тачка  50. Стгута  Града  Новог  Сала  (, Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/1 9), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  од  26. маја  2021 године  
доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНІ{У  ДужносТи  ДИРЕКТОРА  УСТАНОВЕ  ЗА  КУЛТУРУ  И  ОБРАЗОВАЊЕ  

КУЛТУРНИ  ЦЕНТАР  ,,МЛАДОСТ , фУТог  

ј  

АЛЕКСАНДРИ  РАЈАК  престаје  дужност  директора  Установе  за  културу  и  образовање  
Културни  центар  ,,Младост , Футог  са  26 мајем  202Lгодине  због  истека  мандата  

11 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПНЛТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-101-ј  
26. мај  2021. године  
НОВИ  САД  MЅc J лена  Маріінкови h Радомировић  



На  основу  чл. 34, 35. и  36. Закона  о  култури  (. Службени  гласник  РС . бр. 72/09, 13/16, 30/16 
испр, 6/20 и  47/21) и  члана  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службе Nи  лист  Града  I-Говог  

број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  од  26. маја  2021. године. доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  УСТАНОВЕ  ЗА  КУЛТУFУ  И  ОБРАЗОВАЊЕ  КУЛТУРНИ  

ЦЕНТАР фУТОг  

Ј  

АЛЕКСАНДРА  РАЈАК  се  именује  за  директора  Установе  за  културу  и  образовање  
Културни  цејпар  ,,Младост , Футог  са  27. мајем  202 1. године  на  период  од  четири  године . 

11 

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

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  34. Закона  о  култури  (,,Службени  
гласник  РС , 

 бр. 72/09, 13/16, 30/16 испр, 6/20 и  47/21) и  члану  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  
Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , брQј  11/19), којима  је, између  осталог , прописано  да  
Скупштина  Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом , именује  и  разрешава  директора  установе  
културе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад. Чланом  35. Закона  о  култури , између  осталог, прописаво  
је  да  се  директор  установе  чији  је  оснивач  јединица  локалне  самоуправе  именује  на  основу  
претходно  спроведеног  јавног  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  обавња  разговор  са  кандидатима  који  
испуњавају  услове  из  конкурса  и  у  року  од  30 дана  од  дана  завршетка  јавног  конкурса  доставња  
оснивачу  образложени  предлог  листе  кандидата. која  садржи  мишњење  управног  одбора  о  
стручним  и  организационим  способностима  сваког  кандидата  и  записник  о  обавњеном  разговору . 
Оснивач  именује  директора  установе  са  листе  кандидата. 

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

Члавом  19. Статута  Установе  за  културу  и  образовање  Културни  центар  ,,Младост , Футог  
прописано  је  да  за  директора  Установе  за  културу  и  образовање  Културни  центар  ,,Младост , 
Футог  може  бити  именовано  лице  које  поред  општих  услова, прописаних  законом, испуњава  и  
следеће  услове: 

- стечено  високо  образовање  из  области : социолошке  науке, филолошке  науке, филозофија , 
културолошке  науке  и  комуникологија , педагошке  и  андрагошке  науке  и  науке  о  уметности , на  
студијама  другог  степена  (мастер  академске  студије, специјалистичке  академске  студије  или  
специјалистичке  струковне  студије ), по  пропису  којије  уређивао  високо  образовање  почев  од  10. 
септембра  2005. године  до  7. октобра  2017. године, односно  на  студијама  другог  степена  (мастер  
академске  студије  или  специјалистичке  академске  студије), по  пропису  који  уређује  високо  
образовање  почев  од  7. октобра  2017. године , односно  на  освовним  студијама  у  трајању  од  најмање  
четири  године, по  пропису  који  је  уређивао  високо  образовање  до  10. септембра  2005. године, 



редседница  

- знање  страногјезика , и  
- најмање  пет  година  радног  искуства  у  култури  
Кандидат  за  директора  дужан  је  да  предложи  програм  рада  и  развоја  Установе  за  културу  

и  образовање  Културни  центар  ,,Младост , Футог  за  мандатни  период  од  четири  године, као  
саставни  део  конкурсне  документације . 

Управни  одбор  Установе  за  културу  и  образовање  Културни  центар  ,Младост , Футог, на  
седници  од  10. маја  2021. године, расписао  је  јавни  конкурс  за  избор  кандидата  за  директора  
Установе  за  културу  и  образовање  Културни  центар  .,Младост . Футог, у  складу  са  условима  
утврђеним  Законом  о  култури  и  Статутом  Установе  за  културу  и  образовање  Културни  центар  
,.Младост , Футог. Текстјавног  конкурса  објавњенје  12. маја  2021. године  на  сајту  Националне  
служба  за  запошњавање . у  листу  ..Политика  и  на  огласној  табли  Установе  за  културу  и  образовање  
Културни  центар  ,.Младост , Футог. У  року  одређеном  за  подношење  пријаве  на  јавни  конкурс, 
пријаву  на  конкурс  поднеојеједан  кандидат. 

Управни  одбор  Установе  за  културу  и  образовање  Културни  центар  .,Младост , Футог  је  
на  седници  од  24. маја  2021. године, констатовао  даје  најавни  конкурс  за  избор  кандидата  за  
директора  Установе  за  културу  и  образовање  Културни  центар Футог, пријаву  
благовремено  поднео  кандидат  Александра  Рајак, и  да  су  уз  исту  приложени  сви  потребни  докази , 
односно  да  кандидат  испуњава  услове  из  конкурса  за  именовање  директора  ове  установе . Управни  
одборје  на  седници  од  24. маја  2021. године  обавио  усмени  разговор  са  кандидатом  Александром  
Рајак  ради  утврђивања  мишњења  о  стручним  и  организационим  способностима  кандидата , о  чему  
је  сачинио  записник  и  утврдио  образложени  предлог  nисте  кандидата  са  мишЈbењем  о  стручним  и  
организационим  способностима  за  кандидата  са  листе, Александру  Рајак. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  
Града  Новог  Сада, на  32. седници  од  25, маја  2021. године, увидом  у  комплетну  конкурсну  
документацију  и  на  основу  образложеног  предлога  листе  кандидата  која  садржи  мишњење  
Управног  одбора  о  стручним  и  организационим  способностима  за  кандидата  са  nисте, Александре  
Рајак  и  записник  о  обавњеном  разговору  са  наведеним  кандидатом  доставњених  Скупштини  Града  
Новог  Сада  24. маја  2021. године, односно  у  року  од  30 дана  од  дана  завршеткајавног  конкурса, 
утврдилаје  Предлог  решења  о  именовању  директора  Установе  за  културу  и  образовање  Културни  
центар  ,,Младост , Футог. 

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

од  дана  доставњања  Реніења. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-102-Г  
26. мај  2021. године  
НОВИ  САД  М  Јелена  МариІіковић  Радомировић  



На  основу  члана  21. став  1. 3акона  ојавним  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  ХУ  седници  од  26. маја  2021. 
године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  Јкп  

,,ИНфОРМАТИКА  НОВИ  САД  

ј  

МИЛОШУ  БАРИШИЋУ  престаје  дужност  члана  Надзорнг  одбора  ЈКП  
,,Информатика  Нови  Сад  из  реда  запослених  са  26. мајем  2021. године , истеком  периода  
на  којије  именован . 

Іі  

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНЛ  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-1О3-ј  
26. мај  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc Јееа  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  1 7. став  3. Закона  ојавним  јіредузећима  (,,Службени  гласник  РС , бр.  15/16 
и  88/19) и  члана  39! тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  

1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  од  26. маја  2021 године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈКП  ,,ИНФОРМАТИКА  НоВи  САД  

ј  

МЈ4ЛАН  КРАЈЂЕВИЋ  се  именује  за  члана  Надзорног  одбора  ЈКП  ,,Информатика  Нови  
Сад  из  рсда  запослених  са  27. мајем  2021. тодине  на  период  од  четири  Године . 

Ј I 

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  17. став  3. 3акона  о  јавним  
предузећима  (,,Службени  гласник  РС , бр!  1 5/1 б  и  88/1 9), којим  је  прописано  да  прсдседника  и  
чланове  надзорног  одбора  јавног  предузећа  чији  је  оснивач  јединица  локалне  самоуправе  именује  
орган  одређсн  статутомјединице  локалне  самоуправе , на  период  од  четири  године  од  којихјеједан  
члан  надзорвог  одбора  из  реда  запослених  и  у  члану  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Ноаог  Сада  број  11/19), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  
Сада, између  осталог, именује  и  разрешава  надзорни  одбор  јавних  комуналних  и  других  јавних  
предузећа  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад. 

На  основу  члана  1 8. Закона  ојавним  предузећима , за  председника  и  члана  надзорног  одбора  
именује  се  лице  које  испуњава  следеће  услове: да  је  пунолетно  и  пословно  сііособно ; да  има  
стечено  високо  образовање  на  основним  студијама  у  трајању  од  најмање  четири  године, одвосно  
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  захтсва  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  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  алкохоличара , забране  вршење  позива, 
делатности  и  ду)І(ности . 

Чланом  20. Закона  о  јавним  предузећима  прописано  је  да  представник  запослевих  у  
надзорном  одбору  мора  испуњавати  условс  из  члана  18. и  члана  19. тачка  1) и  2) Закона  (да  није  
био  ангажован  у  вршењу  ревизије  финансијских  извештаја  предузећа  у  последњих  пет  година  и  да  
није  члан  политичке  странке), а  предлаже  се  на  начин  утврђев  статутом  јавног  предузећа . 



Након  спроведеног  изборног  поступка  у  складу  са  чл. 15. - 20. Статута  ЈКП  ,,Информатика  
Нови  Сад, Скупштини  Града  Новог  Сада  је  17. маја  2021. године , уз  изборну  документацију , 
доставлена  Одлугса  Изборне  комисије, број  ЅОЗІ -8/21 од  14. маја  202 1. године, о  избору  гсандидата  
којнје  освојио  цајвећи  број  гласова  (Милан  Краіеви h), као  предлог  за  именовање  члапа  Надзорног  
одбора  нз  реда  запослених  у  ЈКП  ,,Информатика  Ј-јови  Сад. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  
Града  Новог  Садаје  на  32. седници  од  25. маја  2021. године, након  разматрања  наведене  одлуке  
Изборне  комисије  и  друге  документације  спроаеденог  изборног  поступка  за  избор  представвика  
запослених  у  Надзорни  одбор  ЈКП  .Ј1нформатика  Нови  Сад, утврдила  да  Милан  Кралевић  
испуњава  прописане  услове  за  именовање  у  Надзорни  одбор  ЈКП  ,,Информатика  ј-Iови  Сад, даје  
као  представник  запослених  у  овом  јавном  комуналггом  предузећу  предложен  на  начин  утврђен  
Статутом  ЈКП  ,,Информатика  Нови  Сад  и  на  основу  изнетог  утврдила  Предлог  решења  о  
именовању  члана  Надзорног  одбора  ЈКП  ,,Информатика  Нови  Сад. 

упуТсТВо  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ : 
Против  овог  решен)а  може  се  поднети  ту)јсба  Вишем  суду  у  Новом  Саду  у  року  од  30 дана  

од  дај-Іа  доставјвања  РешеІ -ћа. 

РЕНУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОГ-јОN[HА  UОКІАЈ  И I1А  ВОЈВОдГ4Ні\ 
ГІАд  ј -јови  САД  
јКУПШТИН  ГРАДА  1-IОВОГ  САдА  
Број : 022-1/2021-104-1 
26. мај  2021. годинс  
НОВИ  САД  

Председііиіја  

MЅc Јеіена  Марпіііовић  Рідомпроввћ  



На  основу  члана  21. став  I. Закона  ојавним  предузећима  (,,Службени  гласник  РС , 
бр. 15/16 и  8Ѕ /19) и  члана  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада  број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  од  26. маја  2021. 
године , доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  
ГРАДСКОГ  САОБРАЋАЈНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,НОви НОВИ  САд  

ј  

БІІ.ТbАНИ  СТОЈКОВИЋ  престаје  дужност  члана  Надзорног  одбора  Јавног  градског  
саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  из  реда  запослених  са  9. јуном  202 1. године, 
истеком  периода  на  којије  именована . 

јј  

Ово  решење  објавити  у  ,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-105-ј  
26. мај  2021. године  
НОВИ  САд  

председница  

, 

MЅc Јел  Марилковић  Радомировић  



На  основу  члана  17. став  3. Закона  ојавним  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  
1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  од  26. маја  202 1. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  ГРАДСКОГ  САОБРАЋАЈНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА  ,,НОВи  САД , нОВи  САД  

ј  

ЈОВИЦА  ЛЕМАЈИЋ  се  именује  за  члана  Надзорног  одбора  Јавног  градског  саобраћајног  
прсдузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад  из  реда  запослених  са  10.јуном  2021. године  на  период  од  четири  
године . 

11 

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

Образложење  

Правни  основ  за  доношсње  Решења  садржан  је  у  члану  17. став  3. Закона  о  јавним  
предузећима  (,,Службени  гласник  РС , бр.  15/16 и  88/9), којим  је  прописано  да  председника  и  
чланове  надзорног  одбора  јавног  предузсћа  чији  је  оснивач  јединица  локалнс  самоуправе  именује  
орган  одређсн  статутом  јединице  локалне  самоуправс , на  период  од  четири  годинс  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, између  осталог, именује  и  разрешава  надзорни  одбор  јавних  комуналних  и  других  јавних  
предузећа  чијије  оснивач  Град  Нови  Сад. 

На  основу  члана  18. 3акона  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  управњања  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  алкохоличара, забране  вршење  позива, 
делатности  и  дужности . 



Чланом  20. Закона  о  јавним  предузећима  прописано  је  да  представник  запослених  у  
надзорном  одбору  мора  испуњавати  услове  из  члана  18. и  члана  19. тачка  1) и  2) Закона  (да  није  
био  ангажован  у  вршењу  ревизије  финансијских  извештаја  предузећа  у  последњих  пет  година  и  да  
није  члан  политичке  странке), а  предлаже  се  на  начин  утврђен  статутом  јавног  предузећа . 

Након  спроведеног  изборног  поступка  у  складу  са  чл. 41 -47. Статута  Јавног  градскот  
саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад  Нови  Сад, Скупњтини  Града  Новог  Садаје  19. маја  202L 
године, уз  изборну  документацију , доставњена  Одлука  Изборне  комисије , број : 3!2021 од  Г7. маја  
202 1. године, о  избору  кандидата  који  је  освојио  нај  већи  број  гласова  (Јовица  Лемајић), као  предлог  
за  именовање  члана  Надзорног  одбора  из  реда  запослених  у  Јавном  градском  саобраћајном  
предузећу  ,,Нови  Сад , Нови  Сад. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно -имунитетна  питања  Скупштине  
Града  Новог  Садаје  на  32. седници  од  25. маја  2021. године , након  разматрања  наведене  одлуке  
Изборне  комисије  и  друге  документације  спроведеног  изборног  поступка  за  избор  представника  
запослених  у  Надзорни  одбор  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад, 
утврдила  да  Јовица  Лемајић  испуњава  прописане  услове  за  именовање  у  Надзорни  одбор  Јавног  
градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , Нови  Сад, да  је  као  представник  запослених  у  овом  
јавном  предузећу  предложен  на  начин  утврђен  Статутом  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  
,,Нови  Сад , Нови  Сад  и  на  основу  изнетог  утврдила  Предлог  решења  о  именовању  члана  
Надзорног  одбора  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад , 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  Рејпења . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 022-1/2021-106-1 
26. мај  2021, године  
НОВИ  САД  

едседница  

7 

МЅс,Телена  МариІІковић  Радомировић  



На  основу  члана  45. став  4. и  члана  48а  став  2. тачка  1. Закона  о  култури  (,,Службени  
гласник  Рс , бр . 72/09, 13/16, 30/16 - испр. 6/20 и  47/2) и  члана  39. тачка  50. Статута  Града  
Новог  Сада  (,,Службсни  лист  Града  Новог  Сада , број  Г  1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  
на  XV седници  од  26. маја  2021. године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

НОВОСАДСКОГ  ДЕЧИЈЕГ  КУЛТУРНОГ  ЦЕНТРА , НОВИ  САД  

ј  

ОГЊАНА  СТАРОВИЋ  сс  разрешава  дужности  члана  Надзорног  одбора  
Новосадског  дечијег  културног  центра , Нови  Сад  пре  истека  мандата  на  лични  захтев . 

11 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021Л  07-1 
26. мај  2021. године  
НоВИ  САД  

Председница  

МЅу iелеііа  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  45. став  4. и  члана  46. став  5. Закона  о  култури  (,,Службени  гласник  
РС , бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр, 6/20 и  47/21) и  члана  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  
Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), Скулштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  
ссдници  од  26. маја  2021. године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  НОВОСАДСКОГ  ДЕЧИЈЕГ  

кУлтУРНОГ  ЦЕНТРА , НОВИ  САД  

ј  

ВОЈИСЛАВ  НЕСТОРОВИЋ  се  именује  за  члана  Надзорног  одбора  Новосадског  
дечијег  културног  центра, Нови  Сад, на  нериод  од  четири  године . 

11 

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

РБПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-/202L-10Ѕ-ј  
26. мај  2021. године  
НОВИСАД  

Цредседніа fа  

MЅc Ј6 ена  Маринковић  Радомировнћ  



На  основу  члана  41. став  3. и  члана  44а. став  1. Закона  о  култури  (,,Службени  гласник  
РС  бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр, 6/20 и  47/21) и  члана  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  
Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1Јі9), Скупштипа  Града  Новог  Сада  на  xv 

седници  од  26. маја  202 і . године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ПРЕДСЕДНИКА  и  тРи  ЧЛАНА  УПРАВНОГ  

ОДБОРА  СТЕРИЈИНОГ  ПОЗОРЈА , НОВИ  САД  

ј  

У  Управном  одбору  Стеријиног  позорја , Нови  Сад  престаје  дужност  због  истека  
мандата  са  9.јуном  2021. године : 

председника  
ТИЈАНИ  ДЕЛИЋ  

члана: 
НЕМАЊИ  НЕШИЋУ  
РАДЕНКУ  МАРИЋУ  
ГОРДАНИ  ЂУРЂЕВИЋ  

11 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021Л  09-1 
26. мај  2021. године  
НОВИ  САД  

Лреседкііца  

г  
MЅc Јелена  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  41. став  3. и  члана  42. став  6. Закона  о  култури  (,,Службени  гласник  
РС  бр.  72/09, 13/16, 30/16 испр, 6/20 и  47/21) и  члана  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  

Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  

седници  од  26. маја  2021. године  Доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  И  ТРи  ЧЛАНА  УПРАВНОГ  ОДБОРА  

СТЕРИЈИНОГ  ПОЗОРЈА , НоВи  слд  

ј  

У  Управни  одбор  Стеријиног  позорја, Нови  Сад  именују  се  на  период  од  четири  

године  са  10.јуном  2021. године: 

за  председника  
ТИЈАНА  ДЕЛИЋ  

за  члана : 
НЕМАЊА  НЕШИЋ  
РАДЕНКО  МАРИЋ  
ИКОНИЈА  РАДБВИЋ  ВУЈОВИЋ  

11 

Ово  реінење  објавити  у  ,,СлужбеІгом  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-110-1 
26. мај  2021. године  
НОВИ  САД  

Г1р~дседн i ца  

МЅс,Јлена  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  45. став  4. и  члагја  48а. став  1. Закона  о  култури  (,,Службени  гласник  
РС  бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр, 6/20 и  47/21) и  члана  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  
Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  xv 
седници  од  26. маја  2021. године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

СТЕРИЈИНОГ  ПОЗОРЈА , НОВИ  САД  

ј  

У  Надзорном  одбору  Стеријиног  позорја , Нови  Сад  престаје  дужност  због  истека  
мандата  са  9. јуном  202 1. године : 

председника  
Проф . др  ВИКТОРУ  РАДУНУ  

члана : 
САНДРИ  АНТИЋ  

11 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  HOBOF САдА  
Број : 022-1/2021-111-1 
26. мај  2021. године  
НОВИ  САд  

Пређсед ;іuца  

MЅc Јелна  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  45. став  4. и  члана  46. став  5. 3акона  о  култури  (,,Службени  гласник  РС  6р  72/09, 13/16, 30/16 испр, 6/20 и  47/21) и  члана  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  
Сада  (,,службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  xv 
седници  од  26. маја  2021. године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

СТЕРИЈИНОГ  ПОЗОРЈА , НОВИ  САд  

ј  

У  Надзорни  одбор  Стеријиног  позорја , Нови  Сад  именују  сс  на  период  од  чстири  
године  са  10.јуном  2021. године : 

за  прсдседника  
МИЛАН  СТЕПАНОВ  

за  члана: 
САНДРА  АНТИЋ  

11 

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

РЕГјУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-112-1 
26. мај  2021. године  
НОВИСАД  

Председница  

г  

MЅc Jeneііa МаринковиГі  Радомировић  



На  основу  члана  116. став  5. и  члана  1 7. став  3. Закона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,,Службени  гласник  РС  бр. 8 ЅІ17, 27/18 др.  закони  и  10/19) и  
члана  39. тачка  45. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XV седници  од  26. маја  2021. године , доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА  ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ  

,,дУШАН НОВи  САД  

ј  

ОГЊАНА  СТАРОВИЋ  се  разрешава  дужности  члана  Школског  одбора  Основне  
школе  ,,дујцан Нови  Сад, представника  родитења, пре  истека  мандата, на  лични  
захтев . 

11 

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

РБПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број :022-1Ј2021-113-Ј  
26. мај  2021. године  
НОВИ  САД  

ТІредседница  

,... 

MЅc Јлена  Маринковић  Радомлровић  



На  основу  члана  l 16. ст. 1, 2, 5. и  6. и  члана  117. сТ  1. и  2, Закона  о  основама  система  образовања  и  
васгіитања  (,,Службени  гласник  РС , бр. 88/17 и  27/1 8 - др . закони , іС /19 и  6/20) и  члана  39. тачка  45. Статута  
Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XV 
седници  од  26. маја  202 1. године  доноси - 

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  Школског  ОДБОРА  ТЕХНИЧКЕ  ШКОЛЕ  

,,ПАВЛЕ  САВИЋ , НОВи  САД  

І  

Разрешавају  се  дужности  члана  Школског  одбора  Техничке  школе  ,,Гјавле Нови  Сад, због  
истека  периода  на  који  су  именовани : 

предсмабннцијединице  докал ; е  самоупрабе : 
ДЕЈАН  СТАНИЋ  
СЛОБОдАј-П(А  БЕУКОВИЂ  
БРАНИСЛАВ  НРИЈЕВИЂ  
представниціі  запослек zи: 
ДРАГАНЛ  ДАНОЈЛИЋ  СТРИЧЕВИЋ  
ВЛЛДИМИР  БАЈЕ  
ТАТЈАНА  КОЛОШЊАЈ  
предспабннци  родимела: 
АНКА  МИЛОВИЋ  
САЊА  БЈЕЛИЂ  
ДАНИЕЛЛ  БАЛТИЂ  

ІІ  

За  чданове  Школског  одбора  Техничке  школе  ,Павле  Савић , Нови  Сад, на  период  од  четири  
године , именују  се : 

предсмабннцијединице  локалке  самоуірабе : 
БРАНИСЛАВ  НРИЈЕВИЋ  
СЛОБОДАНКА  БЕУКОВИЋ  
ЈЕЛЕНЛ  ЈОВИЋ  
представкиц u запослених: 
ДРАГАНЛ  ДАНОЈЛИЋ  СТРИЧЕВИЂ  
ВЛАДИМИР  БАЈЕ  
ТАТЈАНЛ  КОЛОШЊАЈ  

ј [[ 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНЛ  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДННЛ  
ГРАд  НОВИ  САд  
СКУП[ПТИНЛ  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 022-1/2021-! 14-1 
26. мај  2021. године  
НОВИ  САД  MЅc Јеіена  Маринковић  Радомирови! 



На  основу  тач. јјј . и  ју. Решења  о  образовању  Коордивационог  тела  за  борбу  против  
насила  у  осноВниМ  и  средњим  школама  на  територији  Града  Новог  Сада  (,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , бр.  26/Н, 55/15 и  63/16), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ху  седници  од  26. маја  
202 1. године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  КООРДИНАЦИОНОГ  ТЕЛА  ЗА  БОРБУ  

ПРОТИВ  НАСИЈБА  У  ОСНОВНИМ  И  СРЕДЊИМ  ШКОЛАМА  НА  ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА  
НОВОГ  САДА  

ј  

ВЛАДИМИР  ВАСОВИЋ , представвик  Министарства  унутрашњих  послова  - Полицијска  
управа  Нови  Сад, разрешава  се  дужНосТи  члана  Координационог  тела  за  борбу  против  насила  у  
освовним  и  средњим  школама  на  територији  Града  Новог  Сада. 

11 

ДЕЈАН  ДРОБЊАК , представник  Миггистарства  унутрашњих  послова  - Полицијска  управа  
Нови  Сад, именује  се  за  члана  Координационог  тела  за  борбу  против  насила  у  основним  и  средњим  
школама  на  територији  Града  Новог  Сада. 

Ііі  

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 022-1/2021-115-ј  
26. мај  2021. године  
НОВИ  САД  

Председниа  

_ 

MЅc Јеліа  Марилковић  Радомировић  



На  основу  члана  8. став  2. Одлуке  о  подизању  и  одржавању  споменика  на  територији  Града  
Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  Сада , бр.  15/09, 20/10 и  5 1/1 1), Скуппітина  Града  Новог  
Сада  на  ХУ  седници  од  26. маја  202 1. године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  НРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНОВА  ОДБОРА  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ОдЛУКЕ  О  

ПОСТАВЈБАЊУ  БИСТЕ  ДР  ПЕТРА  ШВАРЦА  У  НОВоМ  САДУ  

ј  

У  Одбор  за  спровођење  Одлуке  о  поставању  бисте  др  Петра  Шварца  у  Новом  Саду  
именују  се: 

за  председннка : 
ПЕТАР  ЂУРЂЕВ , директор  Историјског  архива  Града  Новог  Сада, Нови  Сад  

за  чланове : 
ЂОРЋЕ  СРБУЛОВИЋ , 3авод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, Нови  Сад  
проф. др  ДУШАН  ЛАЛОШЕВИЋ , друштво  лекара  Војводине  Српског  лекарског  друштва  
проф. др  МИЛОРАД  ЖИКИЋ, друштво  лекара  Војводине  Српског  лекарског  друштва  
МИЛАНА  АРЊАШ, представник  Савета  за  културу  и  информисање  

јј  

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-1 16-І  
26. мај  2021. године  
НОВИ  САд  

Гредседнuца  

МЅс2Јлејја  Маринковић  Радомлровић  



На  основу  члана  40. став  і  Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/ ј 9), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  од  26. маја  2021. године , 
доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИЗБОРУ  ЧЛАНА  САВЕТА  ЗА  ОСОБЕ  СА  ИНВАЛИДИТЕТОМ  

ј  

ЖЕЈЂКО  ВУКОВИЋ  се  разрепіава  дужности  члана  Савета  за  особе  са  
инвалидитетом . 

11 

МАРИЈАНА  СТЕЈИј-ј  се  бира  за  члана  Савета  за  особе  са  инвалидитетом . 

111 

Ово  решење  објавити  у  , Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РБПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 022-1/2021-1 17-1 
26, мај  2021. године  
НОВИ  САД  

Цііседнича  

MЅc Јелена  Маринкови h Радомирови h 



На  оснозу  члана  124. став  2. Закона  о  социјалној  заштити  (.Службени  гласник  РС . број  
24/11) и  члана  39. тачка  49. Статута  Града  Нозог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУ  седници  од  26. маја  202 1 године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА  

ЦЕНТРА  ЗА  СОЦИЈАЛНИ  РАД  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

]: 

ДОБРИЛИ  ЧАЧИЈИ  престаје  дужност  директора  Центра  за  социјални  рад  Града  Новог  
Сада  због  истека  мандата . 

ІІ  

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

Образложење  

Чланом  124, став  2. 3акона  о  социјалној  заштити  (,Службени  гласник  РС  број  24/1 1) је  
прописано  да  мандат  директора  центра  за  социјални  рад  траје  четири  године . Чланом  39. тачка  49. 
Статута  Града  Новог  Сада  (,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19) је  прописано , између  
осталог, да  Скупштина  Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом , именује  и  разрешава  директора  
установе  социјалне  и  дечије  заштите  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  
Града  Новог  Садаје  на  33. седници  од  25. маја  2021. године , имајући  у  виду  даје  добрила  Чачија  
Решењем  Скупштине  Града  Новог  Сада, број : 022-1/2017-364 од  28. априла  20Г7. године  
именована  за  директора  Центра  за  социјални  рад  Града  Новог  Сада  на  мандатни  период  од  четири  
године , у  складу  са  дитираном  одредбом  члана  124. стаз  2 Закона  о  социјалној  заштити  утврдила  
Предлог  решења  о  престанку  дужности  директора  Центра  за  социјални  рад  Града  Новог  Сада. 

УПУТСТВО  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ : 
Против  овог  решења  може  се  покренути  управни  спор  подношењем  тужбе  Управном  суду  

у  року  од  30 дана  од  дана  доставњања  Решења. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број :022-І /2021-1 І 8-ј  
26. мај  2021. године  
НОВи  САД MЅc Јена  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  124. Закона  о  социјалној  заштити  ( Службени  гласник  РС  број  
24/11) и  члана  39. тачка  49. Статута  Града  Новог  Сада (,.Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  1 1/19) уз  сагласност  Покрајинског  секретаријата  за  социјалну  политику , демографију  
и  равноправност  полова, број  022-355/2021 од  25. маја  2021. године , Скупштипа  Града  
Новог  Сада  na XV седници  од  26. маја  2021. године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  

ЦЕНТРА  ЗА  СОЦИЈАЛНИ  РАД  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

ј  

ЈЕЛЕНА  ЗОРИЋ, дипломирани  психолог, именује  се  за  директора  Центра  за  
социјални  рад  Града  Новог  Сада  на  мандатни  период  од  четири  године . 
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Ово  решење  објавити  у  ,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

Образложе  ње  

Чланом  124. став  3. Закона  о  социјалној  заштити  (,,Службени  гласник  РС  број  
24/1 1) је  прописано  да  директора  центра  за  социјални  рад  именује  надлежни  орган  јединице  
локалне  самоуправе , на  основу  конкурса, по  при6авленом  мишлењу  управног  одбора  
центра  за  социјални  рад. Чланом  39. тачка  49. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  і  і /19) је  прописано , између  осталог, да  Скупштина  Града  Новог  
Сада, у  складу  са  законом , именује  директора  установе  социјалне  и  дечије  заштите  чији  је  
оснивач  Град  Нови  Сад  

Чланом  124. став  1. Закона  о  социјалној  заштити  је  прописано  да  за  директора  
центра  за  социјални  рад  може  бити  именован  државланин  Републике  Србије, којије  стекао  
високо  образовање  на  студијама  другог  степена  (мастер  академске  студије, 
специјалистичке  академске  студије , специјалистичке  струковне  студије), односно  на  
основним  студијаа  у  трајању  од  најмање  четири  године  и  одговарајући  академски , 
односно  стручни  назив  утврђен  у  области  правних, економских , психолошких , педагошких  
и  андрагопіких  и  социолошких  наука, односно  стручни  назив  дипломирани  социјални  
радник  и  најмање  пет  година  радног  искуства  у  струци . 

Чланом  124. став  2. Закона  о  социјалној  заштитије  прописано  да  мандат  директора  
центра  за  социјални  рад  траје  четири  године  

Чланом  124. ст. 4. и  5. Закона  о  социјалној  заштитије  прописано  да  управни  одбор  
центра  за  социјални  рад  расписује  конкурс  за  директора  центра  за  социјални  рад  најкасније  
30 дана  пре  истека  мандата  раније  именованом  директору  и  да  кандидат  за  директора  
центра  за  социјални  рад, уз  прописану  конкурсну  документацију ,  подноси  програм  рада  за  
мандатни  nериод  на  који  се  врши  избор . 



MЅc Јелен  

Председн  аја  
- 

аринковиh Радомировић  

ЧлаН ()м  124. став  6. 3акона  о  соцпјалној  запЈтитије  прописаво  да  пзборнп  поступак  
спроводи  управни  одбор  цснтра  за  социјални  рад  и  у  Том  ПОСтуПКУ  разматра  приспсле  
пријаве , сачињава  лпсту  кандидата  који  су.  испунили  прописане  слове  П  доСТавл)а  је, 
заједпо  са  својим  МишЈЂењсм , надлежном  органујединице  локалне  самоуправе . 

Чланом  124. став  8. 3акона  о  социјалној  заштити  је  прописано  да  на  именовање  
директора  центра  за  социјални  рад  чије  је  седиште  на  територији  аутономне  покрајине  
сагласност  даје  надлежни  орган  аутономне  покрајине . 

Управни  одбор  Центра  за  социјаіни  рад  Града  ј-Іовог  Сада  је  на  седници  од  25. 
фебруара  2021. годuне  донео  Одлуку  о  расписивању  конкурса  за  избор  директора  Центра  
за  социјални  рад  Града  Новог  Сада. Конкурс  је  објавњен  у  дневном  листу  .,дневник  
L марта  202 1. године . У  року  одређеном  за  подношење  пријаве  на  Конкурс  ( 5 дана  од  дана  
објавЈЂивања  у  срсдствима  јавног  uнформисања ), пријаву  на  Конкурс  поднела  су  два  
кандидата : добрила  Чачија  и  Јелена  3орић . 

Управни  одбор  Центра  за  социјални  рад  Града  Новог  Садаје  на  седници  од  22. марта  
202 1. године  размотрuо  приспсле  пријавс , констатовао  да  оба  кандидата  испуњавају  услове  
из  ј{онкурса  за  имсновање  директора  Центра  за  социјални  рад  Града  Новог  Сада,  сачинио  
листу  кандидата  на  којује  уврстио  добрилу  Чачију  и  Јелену  зорић, u након  упознавања  са  
програмом  рада  оба  кандидата  за  мандатни  период  за  који  се  вріпи  избор, донео  Мигпњење . 

Управни  одбор  Центра  за  социјални  рад  Града  Новог  Садаје  23. и  25. марта  2021. 
године  наведену  листу  кандидата, заједно  са  својим  мншЈЂењсм , конкурсном  докумен-
тацијом  и  програмом  рада  оба  кандидата  за  мандатни  период  за  који  се  врши  избор, 
доставио  Комисији  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитстна  питања  
Скупштине  Града  ј-Іовог  Сада. 

Комисија  за  кадровска, административна  н  мандатно -имунитетна  питања  
Скупштинс  Града  Новог  Садајс  на  33. седници  од  25. маја  2021, године ,  након  разматрања  
листе  кандидата, МишЈЂења  Управног  одбора  Центра  за  социјални  рад  Града  Новог  Сада, 
конкурснс  докумснтације  и  програма  рада  оба  кандидата  за  мандатни  период  за  који  се  
врши  избор, утврдила  Предлог  реiпења  о  именовању  директора  Центра  за  социјални  рад  
Града  Новог  Сада . 

УПУТСТВО  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ : 
Против  овог  решења  може  сс  покренутн  управни  спор  подношсњем  тужбе  

Управном  суду  у  року  од  30 дана  од  дана  доставњања  Решења. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-119-1 
26. мај  202!. године  
нОВИ  САД  
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