
На  основу  члана  21. став  1. Закона  ојавннм  предузећима  (,,Службени  гласник  РС , 

бр. 15/16 и  88/19) ј  члана  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лјгст  Града  
Новог  Сада  број  ј  1/9). Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУІ  седници  од  18. јуна  202 1. 

године , доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА  ,,УРБАНИЗАМ  ЗАВОд  ЗА  УРБАНИЗАМ  НОВИ  САД  

ј  

МИОДРАГУ  ЈОВКОВИЋУ  престаје  дужност  члана  Надзорног  одбора  Јавног  
предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  из  реда  запослених  са  30. јуном  202 1. 

године  истеком  периода  на  који  је  именован , 

Іі  

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНЛ  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број ; 022-1/2021-129-1 
18. јун  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc Је f а  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  17. став  З . 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  

1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУј  седници  од  18. јуна  202 1 године , доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,УРБАНИЗАМ  

ЗАВОД  ЗА  УРБАНИЗАМ  НОВИ  САД  

ј  

НАДА  ВИНОКИЋ  се  именује  за  члана  Надзорног  одбора  Јавног  предузећа  
Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  из  реда  запослених  са  1. јулом  2021. године  на  период  од  четири  
године. 

11 

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

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  17. став  З . Закона  о  јавним  
предузећима  (,,Службени  гласник  РС , бр.  15/ б  и  88/19), којим  је  прописано  да  председника  и  
чланове  надзорног  одборајавног  предузећа  чијије  оснивачјединица  локалне  самоуправе  именује  
орган  одређен  статутомјединице  локалне  самоуправе , на  период  од  четири  године  од  којихјеједан  
члан  надзорног  одбора  из  реда  запослених  и  у  члану  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  /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. Закона  ојавним  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 ЕСПБ  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  уnравлања  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, забрана  вршење  позива, 
делатности  и  дужвости . 

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  нзвештаја  предузећа  у  последњих  пет  година  и  да  
није  члан  политичке  странке), а  предлаже  се  i•ја  начин  утврђен  статутом  јавног  предузећа , 



Председн  ица  

MЅc Јна  Маринковић  Радомировић  

Након  спроведеног  изборног  поступка  у  складу  са  чл. 27. - 32. Статута  Јавног  предузећа  
.,Урбанизаі  Завод  за  урбанизам , Нови  Сад, Скупштини  Града  Новог  Садаје  2. јуна  2021. године , 
уз  изборну  документацију , достав.њена  Одлука  Изборне  комисије , број : 1452/21 од  1. јуна  202L 
године, о  избору  кандидага  који  је  освојис  највећи  број  гласова  (Нада  Винокић ), као  предлог  за  
именовање  члана  Надзорног  одбора  из  реда  запослених  у  Јавном  предузећу  .,Урбанизам  Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад. 

Комисија  за  кадровска, административна  и  мандатно-имунитегна  питања  Скупштине  
Града  Новог  Сада  је  на  35. седници  од  17. јуна  202 і ! године, након  разматрања  наведене  одлуке  
Изборне  комисије  и  друге  документације  спроведеног  изборног  поспка  за  избор  представника  
запослених  у  Надзорни  одбор  Јавног  предузећа  .,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
утврдила  да  Нада  Бинокић  испуњава  прописане  услове  за  именовање  у  Надзорни  одбор  Јавног  
предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, да  је  као  представник  запослених  у  овом  
јавном  предузећу  предложена  на  начин  утврђен  Статутом  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад  и  на  основу  изнетог  утврдила  Предлог  решења  о  именовању  члана  Надзорног  
одбора  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  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  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-1ЗО-Ј  
18. јун  2021. године  
НОВИ  САд  



На  основу  члана  116. став  5. и  члана  117. став  3. Закона  о  основама  система  
образовања  и  васnитања  (,,Службени  гласник  РС  бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 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  хуј  седници  од  18. јуна  2021. године , доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  РАЗРЕНјЕЊУ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА  ТЕХНИЧКЕ  ШКОЛЕ  

,,ПАВЛЕ  САВИЋ , НОВИ  САД  

ј  

ЈЕЛЕНА  ЈОВИЋ  се  разреіпава  дужности  члана  Школског  одбора  Техничке  школе  
,,Павле  Савић , Нови  Сад, гіредставникајединице  локалне  самоуправе , пре  истека  мандата , 
на  лични  захтев ! 
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Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-131-1 
18 јун  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc ЈеленМаринковић  Радомировић  



На  основу  члана  116. сТ. 2. и  5. и  члана  1 7. став  5. 3акона  о  основама  система  образовања  
и  васпитања  (,,Службени  гласник  РС , бр.  88/1 7, 27/18 

- др. закони , 10/19 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  XVІ  седници  од  18. јуна  202 1. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА  ТЕХНИЧКЕ  ШКОЛЕ  

,,ПАВЛЕ  САВИЋ , нОВи  САд  

Ј  

ДРАГАН  ГРАХОВАЦ  се  именује  за  члана  Школског  одбора  Техничке  школе  ,,Павле  
Савић , І-Іови  Сад, представникајединице  локалне  самоуправе . 

11 

Изборни  период  новоименованог  члана  Школског  одбора  Техничке  школе  ,,Павле  Савић , 
Нови  Сад  из  тачке  І  овог  решења  траје  до  истека  мандата  Школског  одбора  Техничке  школе  
,,Павле  Савић , Нови  Сад. 

111 

Ово  решење  објавити  у  ,,Слу?кбеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: О22-1/202-132-ј  
18. јун 2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

 

MЅc Ј .гіна  Маринковић  Радоіировић  
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