
На  основу  члана  2 1 став  L Закона  о  јавним  предузећима  (5,Службени  гласник  РС , бр. 
15/ б  и  88/19) и  члана  39. став  1. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  ua XVІІI седници  од  8. септембра  2021. 
године , доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  
КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,ГРАДСКО  ЗЕЛЕНИЛО  НОви  САД  

ј  

МАРИНКУ  ШОЛАКУ  нрестаје  дужност  члана  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад  из  реда  запослених  због  истека  периода  на  који  је  
именован . 
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Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-155-ј  
8. септембар  2021. годипе  
НОВИ  САД  

Председн  uца  

MЅc ЈеленаМаринковић  Радомировић  



На  основу  члана  17. став  З. Закона  ојавним  предузсћима  (,,Службсни  гласник  РС , бр. 
15/16 и  88/19) и  члана  39. став  1. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУІІІ  седници  од  8. септембра  
године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  

КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,ГРАДСКО  ЗЕЛЕНИЛО  НОВИ  САД  

ј  

МАРИНКО  ШОЛАК  се  именујс  за  члана  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад  из  реда  запослених  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  3. Закона  о  јавним  
предузећима  (,,Службени  гласник  РС  бр.  15/16 и  88/19), којимје  прописано  да  председника  и  
чланове  надзорног  одбора  јавног  предузећа  чији  је  оснивач  јединица  локалне  самоуправе  
именује  орган  одређен  статутом  јединице  локалне  самоуправе , на  период  од  четири  године  од  
којихјеједан  члан  надзорног  одбора  из  реда  запослених  и  у  члану  39. став  ј . тачка  30. Статута  
Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), којим  је  прописано  да  
Скупштина  Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом , именује  и  разрешава  надзорни  одбор  јавних  
комуналних  и  дугихјавних  предузећа  чијије  оснивач  Град  Нови  Сад. 

На  основу  члана  18. Закона  о  јавним  предузећима  за  председника  и  члана  надзорног  
одбора  именује  се  лице  које  испуњава  следеће  услове: 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 ЕСПБ  бодова, мастер  
академским  студијама, мастер  струковним  студиј  ама, 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  пословима  јавног  предузећа ; да  познаје  област  корпоративног  
управлања  или  област  финансија ; да  није  осуђивано  на  казну  затвора  од  најмање  шест  месеци ; 
да  му  нису  изречене  мере  безбедности  у  складу  са  законом  којим  се  уређују  кривична  дела  и  
то: обавезно  психијатријско  лечење  и  чување  у  здравственој  установи ; обавезно  психијатријско  
лечење  на  слободи ; обавезно  лечење  наркомана ; обавезно  лечење  алкохоличара ; забрана  
вршења  позива, делатности  и  ду)кности . 



2 

Чланом  20. 3акона  о  јавним  предузећима  прописано  је  да  представник  запослених  у  
надзорном  одбору  мора  испуњавати  услове  из  члана  18. и  члана  19. став  1. тач. 1) и  2) овог  
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  Статутом  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Градско Нови  Сад, Скупштини  Града  Новог  Сада  је  2 августа  2021. 
године, уз  изборну  документацију 5 доставлена  Одлука  Изборне  комисије  број : 01-4133/3 од  30. 
јула  2021. године1 о  избору  кандидата  Маринка  Шолака1  којије  освојио  највећи  број  гласова, 
као  предлог  за  именовање  члана  Надзорног  одбора  из  реда  запослених  у  Јавном  комуналном  
предузећу  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно -имунитетна  питања  Скупштине  
Града  Новог  Сада  на  37. седници  од  13. августа  202 1. године , након  разматрања  наведене  одлуке  
Изборне  комисије  и  друге  документације  спроведеног  изборног  поступка  за  избор  представника  
запослених  у  Надзорном  одбору  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад, 
утврдила  да  Маринко  Шолак  испуњава  услове  за  именовање  у  Надзорни  одбор  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад, даје  као  представник  запослених  у  овом  
јавном  комуналном  предузећу  предложен  на  начин  утврђен  Статутом  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад, те  је  на  основу  изнетог  утврдила  Предлог  решења  о  
именовању  члана  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  
Сад. 

упутсТВо  о  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ: 
Против  овог  решења  може  се  поднети  ту?кба  Вишем  суду  у  Новом  Саду  у  року  од  

30 дана  од  дана  доставњања  Решења. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВјјСАд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-156-ј  
8. септембар  2021. године  
НОВИСАД  

Председн  ица  

MЅc Јелена,Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  39. став  1. Закона  о  култури  (,,Службени  гласник  РС , бр. 72/09, 
13/16, 30/16 - испр, 6/24, 47/21 и  78/21) и  члана  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  хујјј  
седници  од  8. септембра  2021. године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  дужности  ДИРЕКТОРА  МУЗЕЈА  ГРАДА  ноВог  САДА, 

ПЕТРОВАРАДИН  

ј  

ВЕСНИ  ИКОВИЋ  престаје  дужност  дирсктора  Музеја  Града  Новог  Сада, 
Петроварадин , са  29. септембром  2021. године  истеком  мандата. 

јј  

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  војводинл  
грлд  нОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-157-1 
& септембар  2021. године  

Председница  

НОВИ  САД MЅc ЈеленаМаринковић  Радомировић  



На  основу  чл. 34, 35. и  36. Закона  о  култури  (,,Службени  гласник  РС , бр.  72/09, 13/16, 30/16 
- испр., 6/20, 47/2 1 и  78/2 1) и  члана  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), Скупнітина  Града  Новог  Сада  на  XVIІІ  седници  од  8. септембра  2021. 
године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА  МУЗЕЈА  ГРАДА  Новог  САДА, ПЕТРОВАРАДИН  

І  

ВЕСНА  ИКОВИЂ  се  именује  за  директора  Музеја  Града  Новог  Сада, Петроварадин  са  
30. септембром  2021. године  на  псриод  од  четири  године . 

1Ј  

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

Образложење  

Правни  основ  за  доногјјење  Решења  садржан  је  у  члану  34. Закона  о  култури  (,,Службени  
гласник  РС  бр.  72/09, 13/16, 30/16 испр., 6/20, 47/21 и  78/21) и  члану  39. тачка  50. Статута  Града  
Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), којимаје, између  осталог, пролисано  
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, прописано  
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, уз  претходну  сагласност  оснивача, да  управни  одбор  установе  о6авла  
разговор  са  кандидатима  који  испуњавају  услове  из  конкурса  и  у  року  од  30 дана  од  дана  завршетка  
јавног  конкурса  доставла  оснивачу  образложени  предлог  листе  кандидата, која  садржи  мишЈЂење  
управног  одбора  о  стручним  и  организационим  способностима  сваког  кандидата  и  записник  о  
обавЈЂеном  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 . 

Чланом  18. Статута  Музеја  Града  Новог  Сада, Петроварадин  прописано  је  да  за  директора  
Музеја  Града  Новог  Сада, Петроварадин  може  бити  именовано  лице  које  поред  оnјјјтих  услова, 
прописаних  законом, испуњава  и  следеће  услове: 

Стечено  високо  образовање  из  области: библиотекарство , архиварство  и  музеологија, 
историјске , археолошке  и  класичне  науке, социолошке  науке, примењене  уметности  и  
дизајн, на  студијама  другог  стеnена  (мастер  академске  студије  или  сnецијалистичке  
академске  студије), no nponucy kojuje уређивао  високо  образовање  почев  од  10. септембра  
2005. године  до  7. октобра  2017. године  и  по  nponucy који  уређује  високо  образовање  почев  
од  7. октобра  2017. године  или  интердисциплинарне , мултидисциплинарне , трансдисци -
плинарне  ( МТ) или  двопредметне  студије  у  обиму  од  300 ЕСПБ  бодова, односно  на  
основним  студијама  у  трајању  од  најмање  четири  године, по  пропису  који  је  уређивао  
високо  образовање  до  10. сеnтембра  2005. године  
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- 3нање  страногјезика  
- Знање  рада  на  рачунару  

Скушлтина  Града  Новог  Сада  је  Решењем, број : б-З /2021- ј 86-ј  од  22. јула  2021. године  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  33/21) дала  сагласност  на  Предлог  одлуке  о  расписивању  и  спровођењу  Јавног  конкурса  за  избор  кандидата  за  директора  Музеја  Града  І-јовог  Сада, Петроварадин , који  је  утврдио  Управни  одбор  Музеја  Града  Новог  Сада, Петроварадин  на  седници  од  7.јула  2021. године . 

Управни  одбор  Музеја  Града  Новог  Сада, Петроварадин  је  на  седници  од  27. јула  2021. године, уз  наведену, претходну  сагласност  Скупјнтине  Града  Новог  Сада, донео  одлуку  којом  је  расписаојавпи  конкурс  за  избор  кандидата  за  директора  Музеја  Града  Новог  Сада, Петроварадин , у  складу  са  условима  утврђеним  Закоігом  о  култури  и  Статутом  Музеја  Града  Новог  Сада, Петроварадин , Текстјавног  конкурса  објавленје  28. јула  202 1. године  на  сајту  Националне  служба  за  запојпњавање , у  листу  ,,дневник  и  на  огласној  табли  Музеја  Града  Новог  Сада, Петроварадин . У  року  одређеном  за  поднојнење  пријаве  на  јавни  конкурс, пријаву  на  конкурс  поднео  је  један  кандидат , 
Управни  одбор  Музеја  Града  Новог  Сада, Петроварадин  је  на  седници  од  9. августа  202L године, констатовао  да  је  на  јавни  конкурс  за  избор  кандидата  за  директора  Музеја  Града  Новог  Сада, Петроварадин , пријаву  благовремено  поднео  кандидат  Весна  Иковић, да  су  уз  исту  приложени  сви  потребни  докази, односно  да  кандидат  испуњава  услове  из  конкурса  за  именовање  директора  ове  установе, затим  обавио  усмени  разговор  са  кандидатом  Весном  Иковић  ради  утврђивања  миіnлења  о  стручним  и  организационим  способностима  кандидата , о  чемује  сачинио  записник  и  утврдио  образложеви  предлог  листе  кандидата  са  мишЈЂењем  о  стручним  и  организационим  способностима  за  кандидата  са  листе, Весну  Иковић. 
Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно -имунитетна  питања  Скупштине  Града  Новог  Сада  је  на  38. седници  од  7. септембра  202 1, године, увидом  у  комплетну  ковкурсну  документацију  и  іга  основу  образложеног  предлога  листе  кандидата  која  садржи  мишњење  Управног  одбора  Музеја  Града  Новог  Сада, Петроварадин  о  стручним  и  организационим  способностима  за  кандидата  са  листе  Весиу  Иковић  и  записник  о  обавленом  разговору  са  Наведеним  кандидатом , доставлених  Скупјnтини  Града  Новог  Сада  20. августа  202 l. године, односно  у  року  од  30 дана  од  дана  завршетка  јавног  конкурса, утврдила  Предлог  решења  о  именовању  директора  Музеја  Града  Новог  Сада, Петроварадин . 

упутстВо  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ : 
Против  овог  решења  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-ј 58-І  
8. септембар  2021. године  
НОВИ  СЛД  

Председница  

MЅc ЈеленіјТаринковић  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  XVHІ  седници  од  8. септембра  
2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  ПРЕСТАНКУ  дУЖНОСТИ  ПРЕДСЕДНИКА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,ПАРКИНГ  СЕРВИС  НОВИ  САД  

Ј  

ЗОРАНУ  АЛИМПИЋУ  престаје  дужност  председника  Надзорног  одбора  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Паркинг  сервис  Нови  Сад  због  истека  периода  на  којије  именован . 

П  

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број : 022-1/2021-159-1 
8. септембар  2021. године  
НОВИ  САД MЅc ЈелеМаринкови h Радомировић  



На  основу  члана  17. став  3. и  члана  18. 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  XVІII седници  од  
8. септембра  202 1. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  НАДЗОРНОГ  ОДЕОРА  ЈАВНОГ  
КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,ПАРКиНГ  СЕРВИС  Нови  САД  

ј  

ЗОРАН  АЛИМПИЋ  се  именује  за  председника  Надзорног  одбора  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Паркинг  сервис  Нови  Сад  на  период  од  четири  године. 

јј  

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

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члаау  17. став  3. 3акона  о  јанним  
предузећима  (,,Службени  гласник бр. 15/16 и  88/19), којим  је  прописано  да  
председника  и  чланове  надзорног  одборајавног  тјредузећа  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  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), којим  
је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом, именује  и  разрешава  
надзорни  одбор  јавних  комуналних  и  других  јавних  предузећа  чији  је  оснивач  Град  Нови  
Сад. 

На  основу  члана  18. 3акона  ојавним  предузећима , за  председника  и  члана  надзорног  
одбора  именује  се  лице  које  исгіуњава  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  врідење  позива, делатности  и  
дужности . 
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Комисија  за  кадровска, административна  и  Мандатно-имунитетна  питања  
Скупштине  Града  Новог  Садаје  на  38. седници  од  7. септембра  2021. године  констатовала  
да  предложени  кандидат, Зоран  Алимпић, испуњава  прописане  услове  за  именовање  у  
Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Паркинг  сервис  Нови  Сад  и  на  основу  
претходно  обавњених  консултација  утврдила  Предлог  решења  о  именовању  председника  
Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Паркинг  сервис  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  Рецјења. 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОТВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-1бО-ј  
8. септембар  2021. године  
НОВИ  САД  

 

Председница  

 

MЅc Јелена  
,/ 

аринковиh Радомировић  



На  основу  члана  17. став  3. 3акона  ојавним  предузећима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 15/16 
и  88/19) и  члана  39. став  1. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУјІј  седници  од  8. септембра  2021. године, 
доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  ВАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

,,ПАРКИНГ  СЕРВИС  НоВи  САД  

ј  

БРАНКО  НЕНЕЗИЋ  се  именује  за  члана  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа  
,,Паркинг Нови  Сад  из  реда  запослених  на  период  од  четири  године . 

Іі  

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

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решепа  садржан  је  у  члану  17. став  3. Закона  о  јавним  
предузећима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 15/16 и  88/19), којим  је  прописано  да  нредседника  и  
чланове  надзорног  одборајавног  предузећа  чијије  оснивач  јединица  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. став  1. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  
Сада, у  складу  са  законом, именује  и  разрешава  надзорни  одборјавних  комуналних  и  дугихјавних  
предузећа  чији  је  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  пословима  јавног  предузећа ; да  познаје  област  корпоративног  
управњања  или  област  финансија ; да  није  осуђивано  на  казну  затвора  од  најмање  шест  месеци ; да  
му  нису  изречене  мере  безбедности  у  складу  са  законом  којим  се  уређују  кривична  дела  и  
то: обавезно  психијатријско  лечење  и  чување  у  здравственој  установи ; обавезно  nсихијатријско  
лечење  на  слободи; обавезно  лечење  наркомана ; обавезно  лечење  алкохоличара ; забрана  вршења  
позива, делатности  и  дужности . 
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Чланом  20. Закона  о  јавним  предузећима  прописано  је  да  представник  запослених  у  
надзорном  одбору  мора  иснуњавати  услове  из  члана  18. и  члана  19. став  1. тач. 1) и  2) овог  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  чланом  42. - 47. Статута  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Паркинг  сервис  Нови  Сад, Скупштини  Града  Новог  Сада  је  20. августа  
2021. године, уз  изборну  документацију , доставлена  Одлука  Изборне  комисије  број: 2021-0-794/4 
од  20. августа  2021. године  о  избору  кандидата  Бранка  Ненезића , који  је  освојио  највећи  број  
гласова, као  предлог  за  именовање  члана  Надзорног  одбора  из  реда  запослених  у  Јавном  
комуналном  предузећу  ,,Паркинг  сервис  Нови  Сад. 

Комисија  за  кадровска, административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  Града  
Новог  Сада  на  38. седници  од  7. септембра  202 1. године, након  разматрања  наведене  одлуке  
Изборне  комисије  и  друге  документације  спроведеног  изборног  поступка  за  избор  представника  
запослених  у  Надзорном  одбору  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Паркинг  сервис  Нови  Сад, 
утврдила  да  Бранко  Ненезић  испуњава  услове  за  именовање  у  Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Паркинг  сервис  Нови  Сад, да  је  као  представник  запослевих  у  овом  јавном  
комуналном  предузећу  предложен  на  начин  утврђен  Статутом  Јавног  комуналног  предузећа  
,,Паркинг  сервис  Нови  Сад, те  је  на  основу  изнетог  утврдила  Предлог  решења  о  именовању  јлана  
Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Паркинг  сервис  Нови  Сад. 

упуТство  о  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ : 
Против  овог  решења  може  се  поднети  ту)кба  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 : 022-1/2021-161-ј  
8. септембар  2021. године  

Преддница  

НОВИ  САд MЅc Јеле (а  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члајја  2 1. став  1. Закона  о  јавним  предузсћима  (,,Службени  гласник  РС , 
бр. 15/16 и  88/19) и  члана  39. став  1. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУІІІ  седници  од  
8. сегјтембра  2021. годи[је, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОдБОРА  ЈАВНОГ  

КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ЗА  ОДРЖАВАЊЕ  СТАМБЕНИХ  И  ПОСЛОВНИХ  
НРОСТОРА  ,,СТАН  НоВи  САД  

ј  

лидиЈи  НОВАКОВИЋ  престаје  дужност  члана  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  
предузећа  за  одржавање  стамбевих  и  пословних  простора  ,,Стан  Нови  Сад  из  реда  запослених  са  
29. септембром  2021. године  истеком  периода  на  којије  именована . 
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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 : 022-1/2021-162-1 
8. септембар  2021. године  
НОВИСАД  

Председн  ица  

MЅc ЈеленwМаринковић  Радомировић  



На  основу  члана  17. став  3. Закона  о  јавним  предузећима  (,,Службени  гласник  Рс , 
 бр. 

15/16 и  88/19) и  члана  39. став  І . тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХУІјј  седници  од  8. септембра  
2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

ЗА  ОДРЖАВАЊЕ  СТАМБЕНИХ  И  ПОСЛОВНИХ  ПРОСТОРА  ,,СТАН  ноВИ  слд  

ј  

ЈОВИЦА  ГАЈИЋ  се  именује  за  члана  Надзорног  одбора  Јаві iог  комуналног  предузећа  за  
одржавање  стамбених  и  пословних  простора  ,,Стан  Нови  Сад  из  реда  запослених  са  30. 
септембром  2021. године  на  период  од  четири  године . 
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Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  17. став  3. Закона  о  јавним  
предузећима  (,,Службени  гласник 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  статутомјединице  локалне  самоуправе , на  период  од  четири  године  од  којихјеједан  
члан  надзорног  одбора  из  реда  заnослених  и  у  члану  39. став  1. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  
Сада, у  складу  са  законом, именује  и  разрешава  надзорни  одборјавних  комуналј-јих  и  дугихјавних  
предузећа  чији  је  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  пословима  јавног  предузећа ; да  познаје  област  корпоративног  
управњања  или  област  финансија ; да  није  осуђивано  на  казну  затвора  од  најмање  шест  месеци ; да  
му  нису  изречене  мере  безбедности  у  складу  са  законом  којим  се  уређују  кривична  дела  и  
то: обавезно  психијатријско  лечење  и  чување  у  здравственој  установи ; обавезно  психијатријско  
лечење  на  слободи; обавезно  лечење  наркомана ; обавезно  лечење  алкохоличара ; забрана  вршења  
позива, делатности  и  дужности . 



2 

Чланом  20. Закона  о  јавним  предузећима  прописано  је  да  представник  запослених  у  
надзорном  одбору  мора  испуњавати  услове  из  члана  18. и  члана  19. став  1. тач. 1) и  2) оВог  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  чланом  55 - 60. Статута  Јавног  
комуналног  предузећа  за  одржавање  стамбених  и  пословних  простора  ,,Стан  Нови  Сад, 
Скупштини  Града  Новог  Садаје  26. августа  2021. године, уз  изборну  документацију , доставлена  
Одлука  Изборне  комисије  број : 1708 од  26. августа  2021. године  о  избору  кандидата  Јовице  Гајића, 
који  је  освојио  највећи  број  гласова, као  предлог  за  именовање  члана  Надзорног  одбора  из  реда  
запослених  у  Јавном  комуналном  предузећу  за  одржавање  стамбених  и  пословних  простора  
,,Стан  Нови  Сад. 

Комисија  за  кадровска, административна  и  мандатно -имунитетна  питања  Скупштине  Града  
Новог  Сада  на  38. седници  од  7. септембра  2021. године, након  разматрања  наведене  одлуке  
Изборне  комисије  и  друге  документације  спроведеног  изборног  поступка  за  избор  представника  
запослених  у  Надзорном  одбору  Јавног  комуналног  предузећа  за  одржавање  стамбених  и  
пословних  простора  ,,Стан  Нови  Сад,  утврдила  да  Јовица  Гајић  испуњава  услове  за  именовање  у  
Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  предузећа  за  одржавање  стамбених  и  пословних  простора  
,,Стан  Нови  Сад, да  је  као  представник  запослених  у  овом  јавном  комуналном  nредузећу  
предложен  на  начин  утврђен  Статутом  Јавног  комуналног  предузећа  за  одржавање  стамбених  и  
пословних  простора  ,,Стан  Нови  Сад, те  је  на  основу  изнетог  утврдила  Предлог  решења  о  
именовању  члана  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  нредузећа  за  одржавање  стамбених  и  
пословних  простора  ,,Стан  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 Председница  
Б 22 1/)fl)ІјбЗј  ОЈ .v јј v 

8. септембар  2021. године  
НОВИ  САД MЅc Јеленамарлнкови lі  Радомировић  



На  основу  члана  39. тач. 25. и  42. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19) и  члана  12. Одлуке  о  организовању  Фонда  за  солидарну  стамбену  
изградњу  као  Стамбене  агенције  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 

бр. 59/10, 34/17 и  33/21), Скушјјтина  Града  Новог  Сада  на  хујјј  седници  од  8. септмбра  
202 1. године  дО[јОСИ  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ПРЕДСЕДНИКА  И  ТРИ  ЧЛАНА  УПРАВНОГ  

ОдБОРА  СТАМБЕНЕ  АГЕНЦИЈЕ  грлдл  нОВОг  САДА  

І  

У  Управном  одбору  Стамбене  агенције  Града  Новог  Сада  престаје  дужност  због  
истека  периода  на  који  су  именовани : 

председвика  
РушкУ  ТЕПИЂУ  

члана  
ЗОРАНУ  ВУкОВУ  
ВЕЛИНКИ  СТАНОЈЕВИЋ  
ЈОСИПУМОДИЋУ  
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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 Председница  
Број : 022-1/2021-164-1 
8. септембар  2021. године  
НОВИ  САд МЅс  Јелена  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  39. тач. 25. и  42. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19) и  члана  12. Одлуке  о  организоваву  Фонда  за  солидарну  стамбену  
изградњу  као  Сгамбене  агенције  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
бр. 59/10, 34/17 и  33/21), Скупштина  Града  Новог  Сада  ua XVІІІ  седници  од  8. септембра  
2021. године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНА  УПРАВНОГ  ОДБОРА  СТАМБЕНЕ  

АГЕНЦИЈЕ  ГРАДА  НОВОг  САДА  

ј  

У  Уnравни  одбор  Стамбене  агенције  Града  Новог  Сада  именују  се  на  период  од  пет  
година: 

за  nредседника  

МИЛЕ  МЕДАКОВИЂ  

за  члана  

ЈЕЛЕНЛ  ИЈЕВЈЂЕВ  

ј! 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број : 022-1/2021-165-1 
8. септембар  2021. године  
НОВИ  САд MЅc ЈеленаМаринковић  Радомирови h 



На  основу  члана  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19), тачке  ју. Одлуке  о  финансирању  Пројекта  ,,Нови  Сад  2021 - Европска  
престоница  културе  (,,Службени  лист  Новог  Сада , број  Т7116) и  члана  14. став  2. Одлуке  о  
оснивању  Фондације  ,,Нови  Сад— Европска  престоница  културе  од  21. децембра  2016. године  и  
19. априла  202 1. године, Скупштина  Града  Новог  Сада, на  XVІII седници  од  8. септембра  202 1. 
године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ФОНДАЦИЈЕ  

,,НОВИ  САд— ЕВРОПСКА  ПРЕСТОНИЦА  КУЛТУРЕ  

ј  

ОЛГА  ГЕКИЋ  се  разрепіева  ду?кности  члана  Надзорног  одбора  Фондације  ,,Нови  Сад— 
Европска  престоница лредставника  Министарства  културе  и  информисања . 
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ВУК  РАДУЛОВИЋ  се  именује  за  члана  Надзорног  одбора  Фондације  ,,Нови  Сад- Европска  
престоница представника  Министарства  културе  и  информисања . 

Нј  

Лице  из  тачке  11 овог  рејпења  се  именују  на  период  док  траје  реализација  пројекта  
,,Нови  Сад— Европска  престоница  културе . 

Іу  

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председница  
Број : 022-1/2021-166-1 
8. септембар  2021. године  
НОВИ  САД MЅc ЈеленаМаринковић  Радомировић  



На  основу  члана  40. став  1. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19), Скупілтина  Града  Новог  Сада  на  Хујјј  седници  од  8. септембра  2021. 
године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИЗБОРУ  ЧЛАНА  САВЕТА  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  

СРЕДИНЕ  

ј  

НЕМАЊА  ГЛАВОНИЂ  се  разрешава  дужности  члана  Савета  за  заштиту  животне  
средине . 

11 

МАРИЈАНА  СТЕЈИН  се  бира  за  члана  Савета  за  заштиту  животне  средине . 

111 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  HOKPAJHHA ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-167-1 
8. септембар  2021. године  
НОВИ  САД  

Председн zіца  

MЅe ЈелеМаринковић  Радомирови h 
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