
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-248-1 
22. децембар  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅe Јелена  Маринковић  Радомировић  

На  осноВу  члана  21. став  1. Закона  о  јавним  предузећима  (,,Службени  гласник  РС , 
бр. 15/16 и  88/19) и  члана  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада  број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХІІ  седници  од  22. децембра  
2021. године, доноси . 

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  дужНости  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  
КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,ГРАДСКО  ЗЕЛЕНИЛО  НОВи  САД  

ј  

ДУШАНУ  ЈОВИЧИЂУ  престаје  дужност  члана  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад  због  истека  периода  на  којије  имевован . 

11 

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



На  основу  члана  17. став  3. и  члана  18. Закона  о  јавним  прсдузећима  (,,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  ххјј  седници  од  22. 
децембра  2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА  ,,ГРАДСКО  ЗЕЛЕНИЛО , НОВи  САД  

ј  

ДУШАН  ЈОВИЧИЋ  се  именује  за  члана  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,Градско  зеленило , Нови  Сад  на  период  од  четири  године . 

11 

Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

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  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  Скунпітина  Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом , именује  и  разрешава  надзорни  одбор  јавних  комуналних  и  другихјавних  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  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  управања  или  област  финансија ; да  није  осуђивано  на  казну  затвора  од  најмање  шест  месеци  и  да  му  нису  изречене  мере  безбедности  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  кривично  дело  и  то: обавезно  психијатријско  лечење  и  чување  у  здравственој  установи , обавезпо  психијатријско  лечење  на  слободи , обавезно  лечење  наркомана , обавезно  лечење  алкохоличара , забрана  врінења  позива. делатности  и  дужности . 



- 2- 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно -имунитетна  питања  Скупнјтине  
Града  Новог  Сада  је  на  47. ссдници  од  21. децембра  2021. године  констатовала  да  
предложени  кандидат, душан  Јовичић , испуњава  прописане  услове  за  именовање  у  І-Іадзорни  одбор  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило , Нови  Сад  и  на  основу  
цитираних  одредби  и  претходно  обавњених  консултација  утврдила  Предлог  решења  о  
именовању  члана  І-Іадзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Градско  зеленило , Нови  
Сад. 

На  основу  горе  наведеног, донето  је  Решење  као  у  диспозитиву . 

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  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИнА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Ерој : 022-1/2021-249-1 
22. децембар  2021. године  

Председница  

нОВИ  САд MЅc Јелена  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  2 Ј . став  1. Закона  о  јавним  предузећима  (,,Службени  гласник  РС , 
бр. 15/16 и  88/19) и  члана  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХЈІ  седници  од  22. децембра  
2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  дужНости  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  

КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,ПУТ  НОви  САД  

ј  

ЈБУЕИНКИ  БОРИЧИЋ  престаје  дужност  члана  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  
предузећа  ,,гіут  Нови  Сад  због  истека  периода  на  којије  именована . 

11 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА : 
ГРАдНОВИСАд  
СКУПШТИНА  ГРАдА  НОВОГ  САДА  : • •: Председница  
Број : 022-1/2021-250-1 
22. децембар  2021. године  
НОВИ  САД MЅc Јелена  Маринковић  Радомировнћ  



На  основу  члана  17. став  З . и  члана  18. 3акона  о  јавним  предузсћима  (,,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), Скупштииа  Града  Новог  Сада  на  ХХІІ  седници  од  22. 
децембра  2021. године , доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА  ,,пУт , нови  САД  

ј  

БРАНКО  ГРБИЋ  се  именује  за  члана  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа  
Нови  Сад  на  период  од  четири  године. 

11 

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  17. став  3. 3акона  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  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  
Скуппјтина  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  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 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  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  вршења  позива , делатности  и  дужности . 



22. децембар  2021. годинс  
НОВИ  САД MЅC Јелена  Маринко  ић  Радомировић  
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Комисија  за  кадровска, административна  и  мандатно -имунитетна  питања  Скугјштинс  Града  Новог  Сада  је  на  47. седници  од  21. децембра  2021. године  констатовала  да  предложени  кандидат, Бранко  Грбић, испуњава  прописане  условс  за  именовање  у  Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  предузећа Нови  Сад  и  на  основу  цитираних  одредби  и  претходно  обавњених  консултација  утврдила  Предлог  рсјјіења  о  именовању  члана  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  предузећа Нови  Сад. 

На  основу  горе  наведеног , донето  је  Решењс  као  у  диспозитиву . 

упуТстВо  о  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ: 
Против  овог  решења  може  се  поднсти  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  
Ерој : 022-1/2021-25 1-1 



•Председница  

•MЅc Јслена  Маринковић  Радомировић  

На  основу  члана  2 1. став  1 Закона  о  јавним  предузећима  (,,Службени  гласник  РС , 
бр. 15/16 и  88/19) и  члана  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада  број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХјј  седници  од  22. децембра  
2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  дужНости  ЧЛАНА  НАдЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  

КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ЗА  ОДРЖАВАЊЕ  СТАМБЕНИХ  И  пОсЛОВнИх  
пРОртоРА  ,,СТАН  НОВИ  САД  

ј  

НЕНАДУ  ТОМАШЕВИЋУ  престаје  дужност  члана  Надзорног  одбора  Јавног  
комуналног  гјредузећа  за  одржавање  стамбених  и  пословних  простора  ,,Стан  Нови  Сад  због  
истека  периода  на  којије  именован . 

11 

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

РЕПУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 022-1/2021-252-ј  
22. децембар  2021. године  
НОВИ  САД  



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  ХХІI седници  од  22. 
децембра  2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА  ЗА  ОДРЖАВАЊЕ  СТАМЕЕНИХ  И  ПОСЛОВНИХ  ПРОСТОРА  ,,СТАН  
НОВИ  САД  

ј  

НЕНАД  ТОМАШЕВИЋ  се  именује  за  члана  Надзорног  одбора  Јавног  комуналног  
предузећа  за  одржавање  стамбенх  и  пословних  простора  ,,Стан  Нови  Сад  на  nериод  од  
четирн  године . 

11 

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

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садр)кан  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  локалј-је  самоуправе  
именује  орган  одређен  статутом  јединице  локалне  самоунраве, 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  разремава  надзорни  одбор  
јавних  комуналних  и  других  јавних  предузећа  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад. 

На  основу  члана  18. Закона  о  јавним  предузећима  за  председника  и  члана  надзорног  одбора  именује  се  лице  које  испуњава  следеће  услове: да  је  пунолетно  и  пословно  способно; да  има  стечено  високо  образовање  на  основним  студијама  у  трајању  од  најмање  четири  године, односно  на  основним  академским  студијама  у  обиму  од  најмање  240 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  управлања  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  врмења  позива, делатности  и  дужности. 



- 2- 
Комисија  за  кадровска , административна  И  Мандатно -имунитетна  питања  Скупштине  

Града  Новог  Сада  је  на  47. седници  од  21. децембра  2021. године  констатовала  да  
предложени  кандидат, Ненад  Томашевић , испуњава  прописане  услове  за  именовање  у  
Надзорни  одбор  Јавног  комуналног  предузећа  за  одржавање  стамбених  и  пословних  
простора  ,,Стан  Нови  Сад  и  на  основу  цитираних  одредби  и  претходно  обавњених  
консултација  утврдила  Предлог  решења  о  именовању  члана  Надзорног  одбора  Јавног  
комуналnог  предузећа  за  одржавање  стамбених  и  пословних  простора  ,,Стан  Нови  Сад. 

На  основу  горе  наведеног, донето  је  Решење  као  у  дисnозитиву . 

упуТстВо  О  ПРАВНОМ  СРЕДСТВУ : 
Против  овог  решења  може  се  nоднети  Ту?кба  Вишем  суду  у  Новом  Саду  у  року  од  30 

дана  од  дана  доставњања  Решења , 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНЛ  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-253-ј  
22. децембар  202 1. године  

Председница  

НОВИ  САД MЅc Јелена  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  Сада  број  H/19) у  вези  са  чланом  17. став  3. 3акона  ојавним  предузећима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 15/16 и  88/f9), Скуnштива  Града  Новог  Сада  на  ХХЈІ  седници  од  22. децембра  2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  ШЕСТАНКУ  ДужносТи  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ,,УРБАНИЗАМ  

ЗАВОД  ЗА  УР1 АНИЗАМ  НОВИ  САД  

НЛДИ  ВИНОКИЋ  nрестаје  дужност  члана  Надзорног  одбора  Јавног  Ііредузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  из  реда  запослених  са  7. децембром  2021. године  због  престанка  радног  односа  у  Јапном  предузећу 3авод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

11 

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

Образло ?кење  

Правни  основ  за  донопјење  Решења  садржан  је  у  члану  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  I 1/19) којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом , именује  и  разрешава  ііадзорни  одбор  јавних  комуналних  и  других  јавних  предузећа  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад. Такође, чланом  Ј  7. став  3. закона  о  јавним  предузећима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 15/Іб  и  88/19) је  прописано  да  председііика  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 . 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  Града  Новог  Сада  је  на  47. седІјици  од  21. денембра  2021. године, имајући  у  виду  да  је  Нади  Винокић  која  је  Решењем  Скупштине  Града  Новог  Сада, број: 022-ј /202]-130-ј  од  18. јуна  2021. године  именована  за  члана  Надзорног  одбора  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  из  реда  запослених , престао  радни  однос  у  овом  јавном  предузећу  7. децембра  202!. године, утврдила  Предлог  решења  о  nрестанку  Дужности  члана  І-јадзорног  одбора  Јавног  предузећа Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  основу  горе  наведеног, донетоје  Решење  као  у  диспозитиву . 

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  ВОЈВОДИ}ІА  
ГРАД  НОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 022-1/2021-254-1 
22. децембар  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc Jeneііa Мар1тнковІјћ  Радомііровић  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУпшТиНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-255-1 
22. децембар  2021. године  
НОВИ  САд  

Председница  

МЅс  Јелена  Мариновнћ  РадоNіировић  

На  осНову  члана  41. став  3. и  члана  42. став  б. 3акона  о  култури  (,,Службени  гласник  
РС  бр. 72/09, 13/16, 30/16 иснравке , 6/20, 47/21 и  7/21) и  члана  39. тачка  50. Статута  
Града  І-Iовог  Сада  (.,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), СкупштиНа  Града  Новог  
Сада  на  ХХІІ  седници  од  22. децембра  2021. године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  УПРАВНОГ  ОДБОРА  ,,НОВОСАДСКОГ  

ПОЗОРИШТА  - іЈЈVГD1 Кј  ЅZNНј Z, НоВИ  САД  

ј  

КАСА  ЧОНГОР  се  именује  за  члана  Управног  одбора  ,,Новосадског  позоришта  - 

Uјујdkј  Ѕzfпћ z, Нови  Сад  на  период  од  четири  године . 

11 

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



На  основу  члана  45. став  4. и  члана  48а. став  1. Закона  о  култури  (,,Службени  гласник  Рс
, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр, 6/20, 47/21 и  78/21) и  члана  39. тачка  50. Статута  Града  

Новог  Сада  (,,Службени  лист  Граа  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  
на  ХХјј  седници  од  22. децембра  2021. године  доноси  

РЕШЕјБЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  дУжНосТи  ЧЛАНА  НАД3ОРГјОГ  ОДБОРА  ,,НОВОСАдсКОГ  

ПОЗОРИШТА  - ІЈЈУІD1 КІ  ѕZіNHAZ, НОВи  САД  

ј  

ЂУЛИ  ТАКАЧУ  престаје  дужност  члана  Надзорног  одбора  ,,Новосадског  позориіпта  
- Uјуіdkј  Ѕzјnћ z, Нови  Сад  због  истека  мандата  са  26. јануаром  2022. године. 

11 

Ово  решење  објавити  у  ,,Службеі-іом  листу  Града  Новог  Сада , 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Предсвдница  
Број : 022-1/2021-256-1 ј  

22. децембар  2021. године  
НОВИ  САД - MЅc Jeneua Маринкови h Радомировић  



На  основу  члана  45. став  4. и  члана  46. став  5. Закона  о  култури  (,,Службени  гласник  
РС  бр.  72/09, 13/јб, 30/16 - испр, 6/20, 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  ХХјј  седници  од  22. децембра  2021. године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ,,НОВОСАДСКОГ  ПОЗОРИШТА  - 

ЈЈУЈD КІ  ѕZіNHAZ, НОВи  САД  

ј  

РОБЕРТ  ФАРI{АШ  се  именује  за  члана  Надзорног  одбора  ,,Новосадског  позоришта  - 
Uјvіdkі  Ѕzјпћ z, Нови  Сад, на  период  од  четири  године  са  27. јануаром  2022. године . 

11 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-257-1 
22. децембар  2021. године  
НОВИ  САД  

Председниіца  

МЅс  Јелена  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  116. сТ. 5. и  6. и  члана  117. став  5. Закона  о  основама  система  
образовања  и  Васпитања  (,,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  І-јовог  Сада , број  
1 ]Ј19). Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХјЈ  седници  од  22. децембра  2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  Школског  одворл  ОСНОВНЕ  ШkОЛЕ  

,,душАН  РАдОВи , НОви  САД  

ј  

МИЛАН  БЕЈБИЋ  се  имепује  за  члана  Школског  одбора  Основне  пјколе  ,,душан  Радовић , Нови  Сад, представника  родитејЂа . 

Iі  

Изборни  период  новоимецованог  члана  Школског  одбора  Основне  школе  .душан  Радовић , Нови  Сад  из  тачке  ј  овог  решења  траје  до  истека  мандата  Школског  одбора  
Основне  школе  ,,душан  Радовић , Нови  Сад. 

111 

Ово  решење  објавити  у  ,,Слу?кбеном  листу  Града  ј-Iовог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОВИ  Слд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 022-1/2021-258-ј  
22. депембар  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc Јелена  Маринковић  РадоNінровнћ  



На  осНову  члана  40. став  1. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  
Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХЈј  седници  од  22. децембра  2021. 
године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИЗБОРУ  ЧЛАНА  САВЕТА  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

ј  

НИКОЛА  ВУЛИКИЋ  се  разрепјава  дужности  члана  Савета  за  заштиту  животне  
средине . 

11 

ИВАНА  БАКМАЗ  се  бира  за  члана  Савета  за  заштиту  животне  средине. 

111 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРлд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-259-1 
22. децембар  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc Јелена  Маринковић  Радомировић  



ј-ја  основу  члана  40. став  I. Статута  Града  І-Јовог  Сада  (,Службени  лист  Града  Новог  
Сада . број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  ХХјI седници  од  22. децембра  2021. 
године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДужНосТи  ЧЛАНА  САВЕТА  ЗА  КОМУНАЛНЕ  ДЕЛАТНОСТИ  

ј  

БОГдАНУ  КОЛАРСКОМ  престаје  дужност  члана  Савета  за  комуналне  делатности , 
на  основу  поднете  оставке . 

ј! 

Ово  решење  објавити  у  Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 022-1/2021-260-1 
22. децембар  2021. године  
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc ЈеленаІарнніовић  Радомировић  
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