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СКУПШТИНИ ГРАДА НОВОГ САДА 
 
 Савет за културу и информисање Скупштине Града Новог Сада на XXV 
седници одржаној 24. јуна 2022. године, разматрао је: 
 

1. Предлог програма спровођења мера техничке заштите на културним 
добрима и добрима које уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду 

2. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa 
рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину 

3. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни 
Програмa рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2022. 
годину 

4. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa 
рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2022. годину 

5. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa 
рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину 

6. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама 
Програмa рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, 
Нови Сад за 2022. годину 

7. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa 
рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2022. годину 

8. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни 
Програмa рада Позоришта младих, Нови Сад за 2022. годину 

9. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa 
рада „Новосадског позоришта - Újvidéki Szinház“, Нови Сад за 2022. годину 

10. Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Мађарског 
културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад - Petőfi Sándor Magyar 
Művelődési Központ Újvidék за 2022. годину 

11. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa 
рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2022. годину 

12. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa 
рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2022. 
годину 

13. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменaма Програмa 
рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог 
за 2022. годину 

14. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменaма Програмa 
рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2022. годину 

15. Предлог решења о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa 
рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 
2022. годину 



16. Предлог решења о давању сагласности на Статут Културног центра Новог 
Сада, Нови Сад 

17. Предлог решења о давању сагласности на Статут Завода за заштиту 
споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад 

18. Предлог решења о давању сагласности на Статут Историјског архива 
Града Новог Сада, Нови Сад 

19. Предлог решења о давању сагласности на Статут Музеја Града Новог 
Сада, Петроварадин 

20. Предлог решења о давању сагласности на Статут Стеријиног позорја, 
Нови Сад 

21. Предлог решења о давању сагласности на Статут Позоришта младих, 
Нови Сад 

22. Предлог решења о давању сагласности на Статут „Новосадског позоришта 
– Ujvideki Szinhaz“, Нови Сад 

23. Предлог решења о давању сагласности на Статут Градске библиотеке у 
Новом Саду, Нови Сад 

24. Предлог решења о давању сагласности на Статут Новосадског дечијег 
културног центра, Нови Сад 

25. Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе за израду 
таписерија „Атеље 61“, Петроварадин  

26. Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе за културу и 
образовање Културни центар „Младост“, Футог 

27. Предлог решења о давању сагласности на Статут Културног центра 
„Руменка“, Руменка 

28. Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе за културу и 
образовање Културни центар „Кисач“, Кисач 

29. Предлог одлуке о образовању Одбора за спровођење Одлуке о 
постављању скулптуралног дела „Човек јелен“ у Новом Саду 

30. Предлог решења о престанку дужности и именовању члана одбора сталне 
манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви 
дани“ 

 
 
        На основу члана 51. Пословника Скупштине Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 23/20), Савет подноси 
Скупштини следећи 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 

1.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог програма 
спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима које 
уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду и предлаже Скупштини да 
донесе Програм у предложеном тексту. 

 
2.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Културног центра 
Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину и предлаже Скупштини да донесе Решење 
у предложеном тексту. 

 
 



3.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 
о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Градске 
библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2022. годину и предлаже Скупштини да 
донесе Решење у предложеном тексту. 

 
4.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Музеја Града Новог 
Сада, Петроварадин за 2022. годину и предлаже Скупштини да донесе Решење 
у предложеном тексту. 

 
5.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Историјског архива 
Града Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину и предлаже Скупштини да донесе 
Решење у предложеном тексту. 

 
6.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Програмa рада Завода 
за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину и 
предлаже Скупштини да донесе Решење у предложеном тексту. 

 
7.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Стеријиног позорја, 
Нови Сад за 2022. годину и предлаже Скупштини да донесе Решење у 
предложеном тексту. 

 
8.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Позоришта 
младих, Нови Сад за 2022. годину и предлаже Скупштини да донесе Решење у 
предложеном тексту. 

 
9.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада „Новосадског 
позоришта - Újvidéki Szinház“, Нови Сад за 2022. годину и предлаже Скупштини 
да донесе Решење у предложеном тексту. 

 
10.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Програм рада Мађарског културног центра „Петефи 
Шандор“, Нови Сад - Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék за 2022. 
годину и предлаже Скупштини да донесе Решење у предложеном тексту. 

 
11.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Новосадског дечијег 
културног центра, Нови Сад за 2022. годину и предлаже Скупштини да донесе 
Решење у предложеном тексту. 

 
12.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за израду 
таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2022. годину и предлаже Скупштини да 
донесе Решење у предложеном тексту. 

 
 



13.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 
о давању сагласности на Oдлуку о изменaма Програмa рада Установе за културу 
и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2022. годину и предлаже 
Скупштини да донесе Решење у предложеном тексту. 

 
14.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Oдлуку о изменaма Програмa рада Културног центра 
„Руменка“, Руменка за 2022. годину и предлаже Скупштини да донесе Решење у 
предложеном тексту. 

 
15.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за културу 
и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2022. годину и предлаже 
Скупштини да донесе Решење у предложеном тексту. 

 
16.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Статут Културног центра Новог Сада, Нови Сад и 
предлаже Скупштини да донесе Решење у предложеном тексту. 

 
17.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Статут Завода за заштиту споменика културе Града 
Новог Сада, Нови Сад и предлаже Скупштини да донесе Решење у предложеном 
тексту. 

 
18.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Статут Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад 
и предлаже Скупштини да донесе Решење у предложеном тексту. 

 
19.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Статут Музеја Града Новог Сада, Петроварадин и 
предлаже Скупштини да донесе Решење у предложеном тексту. 

 
20.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Статут Стеријиног позорја, Нови Сад и предлаже 
Скупштини да донесе Решење у предложеном тексту. 

 
21.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Статут Позоришта младих, Нови Сад и предлаже 
Скупштини да донесе Решење у предложеном тексту. 

 
22.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Статут „Новосадског позоришта – Ujvideki Szinhaz“, 
Нови Сад и предлаже Скупштини да донесе Решење у предложеном тексту. 
 

23.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 
о давању сагласности на Статут Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад и 
предлаже Скупштини да донесе Решење у предложеном тексту. 

 
24.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Статут Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад 
и предлаже Скупштини да донесе Решење у предложеном тексту. 

 



25.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 
о давању сагласности на Статут Установе за израду таписерија „Атеље 61“, 
Петроварадин  и предлаже Скупштини да донесе Решење у предложеном тексту. 

 
26.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Статут Установе за културу и образовање Културни 
центар „Младост“, Футог и предлаже Скупштини да донесе Решење у 
предложеном тексту. 

 
27.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Статут Културног центра „Руменка“, Руменка и 
предлаже Скупштини да донесе Решење у предложеном тексту. 

 
28.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 

о давању сагласности на Статут Установе за културу и образовање Културни 
центар „Кисач“, Кисач и предлаже Скупштини да донесе Решење у предложеном 
тексту. 
 

29.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог одлуке о 
образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању скулптуралног дела 
„Човек јелен“ у Новом Саду и предлаже Скупштини да донесе Одлуку у 
предложеном тексту. 
 

30.  Савет за културу и информисање нема примедби на Предлог решења 
о престанку дужности и именовању члана одбора сталне манифестације у 
области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“ и предлаже 
Скупштини да донесе Решење у предложеном тексту. 
 
 
 

За известиоца Савета на седници Скупштине Града Новог Сада, Савет је 
одредио Ђулу Киша, председника Савета за културу и информисање. 

 
  

                                                       Председник Савета 
                                                                           Ђула Киш, с.р. 


