
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
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НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
скпіптин  ГРАДА  новог  САДА  

Комисија  за  кадровска 5  административна  и  мандатно -имунитетна  питања  Скупштине  
Града  Новог  Сада, на  55. седници  од  24. јуна  2022. године , утврдилаје : 

Предлог  решења  о  престанку  дужности  председника  Надзорног  одбора  Јавног  
предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  
Предлог  решења  о  именовању  председника  Надзорног  одбора  Јавног  предузећа  
,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  
Предлог  решења  о  престанку  дужности  председника  и  члана  Управног  одбора  
Културног  центра Руменка  
Предлог  решења  о  именовању  председника  и  чланова  Управног  одбора  Културног  
центра Руменка  

- Предлог  решења  о  престанку  дужности  председника  и  члана  Надзорног  одбора  
Културног  центра Руменка  
Предлог  решења  о  именовању  председника  и  чланова  Надзорног  одбора  Културног  
центра  ,,Руменка , Руменка  
Предлог  решења  о  престанку  дужности  члана  Управног  одбора  Туристичке  
организације  Града  Новог  Сада  

- Предлог  решсња  о  именовању  члана  Управног  одбора  Туристичке  организације  Града  
Новог  Сада  (Славица  Лончар ) 
Предлог  решења  о  именовању  члана  Управног  одбора  Туристичке  организације  Града  
Новог  Сад  (Милијана  Ласковић ) 
Предлог  решења  о  разрешењу  председника  Надзорног  одбора  ,,Новосадског  позоришта  
- Uјvіdkі  Ѕzјпћ z, Нови  Сад  

- Предлог  решења  о  именовању  члана  Школског  одбора  Основне  музичке  школе  ,,Јосип  
Нови  Сад  

- Предлог  решења  о  разрешењу  и  именовању  чланова  Школског  одбора  Основне  школе  
,,десанка  Максимовић , Футог  

- Предлог  решења  о  разрешењу  и  именовању  чланова  Школског  одбора  Основне  школе  
Јован  дучић , 

 Петроварадин  
- Предлог  решења  о  разрешењу  и  именовању  чланова  Школског  одбора  Основне  школс  

,,Михајло  Пупин , Ветерник  



- Предлог  решења  о  разрешењу  и  именовању  чланова  Школског  одбора  Основне  школе  
,,Вењко Бегеч  

- Предлог  решења  о  разрешењу  и  именовању  чланова  Школског  одбора  Основне  школе  
,,Жарко Нови  Сад  
Предлог  решења  о  разрешењу  и  именовању  чланова  Школског  одбора  Основне  школе  
,,Милош Нови  Сад  

- Предлог  решења  о  разрешењу  и  именовању  чланова  Школског  одбора  Основне  школе  
,,доситеј  Обрадовић , Нови  Сад  
Предлог  решења  о  разрешењу  и  именовању  члана  Школског  одбора  Основне  школе  
,,Петефи Нови  Сад  

- Предлог  решења  о  именовању  председника  и  чланова  Одбора  за  спровођење  Одлуке  о  
поставњању  скулптуралног  дела  ,,Човекјелен  у  Новом  Саду  

Комисија  предлаже  да  се  наведени  предлози  решења, који  се  доставњају  у  прилогу , 
уврсте  у  оквиру  тачке  - Предлози  Комисије  за  кадровска , административна  и  мандатно -
имунитетна  питања  (92. тачка  из  сазива ) на  ХХУН  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  
сазваној  за  27.јун  2022. године  и  да  их  Скупштина  размотри  и  донесе  у  предложеном  тексту . 

3а  представника  Комисије  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одређује  се  Петар  
Ћировић , председник  Комисије . 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  

Петар  Ћировић, с.р. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  2 1. став  1. 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 седници године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ПРЕДСЕДНИКА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА  ,,УРБАНИЗАМ  ЗАВОд  ЗА  УРБАНИЗАМ  НОВИ  САд  

ј  

СТЕВАНУ  ДЕСПОТОВУ  престаје  дужност  председника  Надзорног  одбора  Јавног  
предузећа  .,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  због  истека  периода  на  којије  именован . 

јј  

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

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  21. став  1. 3акона  о  јавним  
предузећима  (,,Службени  гласник  рС , 

 бр. 15/16 и  88/19), којимје  прописано , поред  осталог, 
да  мандат  председнику  и  члановима  надзорног  одбора  престаје  истеком  периода  на  који  су  
именовани  и  у  члану  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19), којимје  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. 

Комисија  за  кадровска, административна  и  мандатно -имунитетна  питања  Скуnштине  
Града  Новог  Сада  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године, имајући  у  виду  да  је  Стевану  
деспотову  истекао  период  на  који  је  именован  за  председника  Надзорног  одбора  Јавног  
предузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, утврдила  је  Предлог  решења  о  
престанку  дужности  председника  Надзорног  одбора  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  3авод  за  
урбанизам  Нови  Сад. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  17. став  3. и  члана  18. Закона  о  јавним  предузсћима  (,,Службени  гласник  
РС  бр. 15/16 и  88/19) и  члана  39. тачка  30. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службсни  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  

,,УРБАНИЗАМ  ЗАВОД  ЗА  УРБАНИЗАМ  НОВИ  САД  

СТЕВАН  ДЕСПОТОВ  се  именује  за  председника  Надзорног  одбора  Јавног  предузећа  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  на  псриод  од  четири  године. 

1І  

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

Образложење  

Правни  основ  за  доноглењс  Решења  садржан  је  у  члану  7. став  3. Закона  о  јавним  
предузећима  (,,Службени  гласник  РС , бр ,  15/16 и  88/19), којим  јс  прописано  да  председника  и  
чланове  надзорног  одбора  јавног  предузећа  чији  је  оснивач  јединица  локалне  самоуправе  имевујс  
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  ј  I/ Г 9), којим  је  проnисано  да  Скупштина  Града  Новог  
Сада, у  складу  са  законом , имснује  и  разрешава  надзорни  одборјавних  комуналвих  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 : 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  којс  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  нијс  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  лечењс  и  чување  у  здравственој  установи , обавсзно  психијатријско  лечење  на  
слободи , обавезно  лечење  наркомана , обавезно  лечење  алкохоличара , забрана  вршења  позива, 
делатности  и  дужности . 

Комисија  за  кадровска , админuстратuвна  и  мандатно -имунитетна  питања  Скупштине  
Града  Новог  Садаје  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године  констатовала  да  предложени  кандидат , 
Стеван  деспотов , исnуњава  прописане  услове  за  именовање  у  Надзорни  одбор  Јавног  предузећа  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  и  на  основу  цитираних  одредби  и  претходно  обавњених  
консултација  утврдила  Предлог  решења  о  именовању  председника  Надзорног  одбора  Јавног  
предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 



На  основу  члана  4 1 став  3 и  члана  44а. став  1. Закона  о  култури  (,,Службени  гласник  РС  
бр. 72/09, 13/16, 30/16 исправке, 6/20, 47/2 и  78/21) и  члана  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  
Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11119), Скупtптина  Града  Новог  Сада  на  
седници године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДужНосТи  ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНА  УПРАВНОГ  ОДБОРА  

кУлтУРНОг  ЦЕНТРА РУМЕНКА  

У  Управном  одбору  Културног  центра Руменка  престаје  дужност  због  истека  
мандата  са  29.јуном  2022. године : 

председника  
БРАНИМИРУ  КОЗАРОВУ  
члана  
ЈЕЛЕНИ  САВИЋ  

П  

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

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Реuіења  садржан  је  у  члану  41. став  3. Закона  о  култури  
(,,Службени  гласник  РС , бр ,  72/09, 13/16, 30/ 6 - исправке , 6/20, 47/2 1 и  78/2 1), којимје  прописано  
да  чланове  управног  одбора  установе  културе  именује  и  разрешава  оснивач  и  у  члану  39. тачка  50. 
Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 l /19), којим  је  прописано  да  
Скупштина  Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом , именује  и  разрешава  управни  одбор  установе  
културе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад. Такође, чланом  44а. став  l. Закона  о  култури  је  прописано  
да  дужност  члана  управног  одбора  установе  престаје  истеком  мандата. 

Комисија  за  кадровска, административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  
Града  Новог  Садаје  на  55. седници  од  24.јуна  2022. године, с  обзиром  на  то  да  29.јуна  2022. године  
Бранимиру  Козарову  и  Јелени  Савић  истиче  мандат  у  Управном  одбору  Културног  центра  

Руменка, у  складу  са  цитираним  одредбама, утврдила  Предлог  репзења  о  престанку  
дужности  председника  и  члана  Управног  одбора  Културног  центра Руменка. 



ПРЕДЛОГ  
На  основу  члана  41. сТ. 2. и  3. и  члана  42. ст. 1, 2, 5. и  6. закона  о  култури  (,,Службени  

гласник  РС , бр.  72/09, 13/16, 30/16 - испр, 6/20, 47/2 1 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  

седници године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ  ОДЕОРА  

КУЛТУРНОГ  ЦЕНТРА РУМЕНКА  

1 

У  Управни  одбор  Културног  центра Руменка  на  период  од  четири  године  од  30. 
јуна  2022. године  именују  се: 

за  председника  
БРАНИМИР  КОЗАРОВ  

за  чланове : 
ЈЕЛЕНА  САВИЋ  
МАРИЈАНА  ЈОКАНОВИЂ  
МОМИР  МИШКОВИЂ  
ЗОРИЦЛ  ПОНОЋКО  из  реда  запослених  

11 

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

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члаву  41. ст. 2. и  3. 3акона  о  култури  
(,,Службени  гласник  РС  бр.  72/09, 13/16, 30/16 - испр, 6/20, 47/21 и  78/21), којим  је  прописано  да  
чланове  управног  одбора  установе  културе  именује  и  разреілава  оснивач  из  реда  истаквутих  
стручњака  и  познавалаца  културне  делатности, да  управни  одбор  има  пет  чланова  и  у  члану  39. 
тачка  50. 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  разрејлава  управни  и  
надзорни  одбор  установе  културе  чијије  оснивач  Град  Нови  Сад. Такође, чланом  42. ст. 1, 2, 5. и  
6. Закона  о  култури  је  прописано , поред  осталог, да  ако  је  оснивач  установе  културе  јединица  
локалне  самоуправе, највиіnе  једна  трећина  чланова  управног  одбора  именује  се  из  реда  
запослених  у  установи, на  предлог  репрезентативног  синдиката  установе, а  уколико  не  постоји  
репрезентативни  синдикат, на  предлог  већине  запослених , да  најмањеједан  од  члавова  управног  
одбора  из  реда  запослених  мора  да  буде  из  реда  носилаца  основне, тј . програмске  делатности , да  
састав  управног  одбора  треба  да  обезбеди  заступњеност  од  најмање  40% представника  мање  
заступјеног  пола, као  и  да  се  чланови  управвог  одбора  установе  културе  именују  на  период  од  
четири  године. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  
Града  Новог  Сада  је  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године, у  складу  са  цитираним  одредбама , 
предлогом  већине  запослених  у  Културном  центру Руменка  и  на  основу  претходно  
обавњених  консултација , утврдила  Предлог  решења  о  именовању  председника  и  чланова  Управног  
одбора  Културног  центра Руменка . 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  45. став  4. и  члана  48а. став  I. 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  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници  

године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДужНОсТи  ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

кУлтуРНОг  ЦЕНТРА РУМЕНКА  

I 

У  Надзорном  одбору  Културног  центра Руменка  престаје  дужвост  због  истека  
мандата  са  29.јуном  2022. године: 

председника  
ГЕЗИ  ЋИЛВЕСИЈУ  
члана  
СЛОБОДАНКИ  МИТРОВИЋ  
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Ово  решење  објавити  у  ,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  45. став  4. Закона  о  култури  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  72/09, 13/16 и  30/16 - испр ,, 6/20, 47/21 и  78/21), којимје  прописано  
да  чланове  надзорног  одбора  установе  културе  именује  и  разрешава  оснивач  и  у  члану  39. тачка  
50. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/! 9), којим  је  прописано  
да  Скупштина  Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом, именује  и  разрешава  надзорни  одбор  
установе  културе . Такође, чланом  48а  став  1. Закона  о  култури  је  прописано  да  дужност  члана  
надзорног  одбора  установе  културе  престаје  истеком  мандата . 

Комисија  за  кадровска, административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  
Града  Новог  Садаје  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године, с  обзиром  на  то  да  29.јуна  2022. године  
Гези  Ђилвесију  и  Слободанки  Митровић  истиче  мандат  у  Надзорном  одбору  Културног  центра  

Руменка, у  складу  са  цитираним  одредбама, утврдила  Предлог  решења  о  престанку  
дужuости  председника  и  члаuа  Надзорног  одбора  Културног  центра  ,,Руменка , Руменка . 



ПРЕДЈІОГ  

На  основу  члана  45. ст. 3. и  4. и  члана  46. ст. I, 4. и  5. Закона  о  култури  ( Службени  гласник  Рс
, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр, 6120, 47/2 и  78/21) и  члана  39. тачка  50! Статута  Града  Новог  

Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  l 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  
седници године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  И  ЧЛАНОВА  НАДЗОРНОГ  ОДБОРА  

кУлтУрноГ  ЦЕНТРА РУМЕНКА  

У  Надзорни  одбор  Културног  центра Руменка  на  период  од  четири  године  од  
30. јуна  2022! године  именују  се: 

за  председника  
ГЕЗА  ЂИЛВЕСИ  

за  чланове : 
СЛОБОДАНКА  МИТРОВИЋ  
ЈЕЛЕНА  ЦЕНИЋ  из  реда  запослених  

ј! 

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

Образложење  

ГЈравни  основ  за  донојпење  Реілења  садржан  је  у  члаву  45. ст. 3. и  4. Закона  о  култури  
(,,Службени  гласник  РС , бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр, 6/20, 47/21 и  78/2 1), којим  је  прописано  да  
чланове  надзорног  одбора  установе  културе  имевује  и  разрешава  оснивач , да  надзорни  одбор  има  
три  члана  и  у  члану  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
број  1 1/19), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом , имевује  и  
разрешава  управни  и  надзорни  одбор  установе  културе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад. Такође, 
чланом  46. ст. 1, 4. и  5. Закона  о  култури  је  прописано, поред  осталог, да  ако  је  оснивач  установе  
културе  јединица  локалне  самоуправе , највише  једна  трећина  чланова  надзорног  одбора  имевује  
се  из  реда  запослених  у  установи  културе, на  предлог  репрезентативног  синдиката  установе, а  
уколико  не  постоји  репрезентативни  синдикат, на  предлог  већине  запослених , да  састав  надзорног  
одбора  треба  да  обезбеди  заступњевост  од  најмање  40% представника  мање  заступњеног  пола  као  
и  да  се  чланови  надзорног  одбора  установе  културе  имевују  на  период  од  четири  године . 

Комисија  за  кадровска, административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштиве  
Града  Новог  Сада  је  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године, у  складу  са  цитираним  одредбама, 
предлогом  већине  запослених  у  Културном  центру Руменка  и  на  основу  претходно  
обавњевих  консултација , утврдила  Предлог  реіпења  о  именовању  председника  и  чланова  
Надзорног  одбора  Позоришта  младих, Нови  Сад. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  39. тачка  64. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службсни  лисТ  Града  Новог  Сада , 
број  11/19) и  члана  9. став  1. Одлуке  о  оснивању  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 53/08, 29/09, 34/13, 63/14, 8/16 и  56/21), Скупштина  Града  
Новог  Сада  на седници године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ПРЕСТАНКУ  ДУЖНОСТИ  ЧЛАНА  УПРАВНОГ  ОДБОРА  ТУРИСТИЧКЕ  

ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

ј  

ТИХАНИ  ПУТИН  престаје  дужност  члана  Управног  одбора  Туристичкс  организације  Града  
Новог  Сада, представника  запослсних  из  Туристичкс  организације  Града  Новог  Сада, на  основу  
поднетс  оставке . 
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Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

обр  а  з  л  о  ж  е  њ  

Правни  основ  за  доношењс  Решења  садржан  јс  у  члану  39. тачка  64. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службсни  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), којим  је  прописано , поред  осталог, да  Скупіптина  
Града  Новог  Сада  оснива  установс  у  области  туризма  и  врши  оснивачка  права  у  складу  са  законом  и  
у  члану  9. став  1. Одлуке  о  оснивању  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  
Града  Новог бр. 53/08, 29/09, 34/13, 63/14 и  8/16), којим  је  прописано  да  Управни  одбор  има  
председника  и  четири  члана, које  именује  и  разрешава  Скупштина  Града  Новог  Сада. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  Града  
Новог  Сада  је  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године , на  основу  поднете  оставке  Тихане  Путин  на  
дужност  члана  Управног  одбора  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада, представника  
запослених  из  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада, утврдила  Предлог  решења  о  престанку  
дужности  члана  Управног  одбора  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  39. тачка  64. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  1/19) и  члана  9. Одлуке  о  оснивању  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр.  53/08, 29/09, 34/13, 63/14, 8/16 и  56/21), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  

седници године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  УПРАВНОГ  ОДБОРА  ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ГРАДА  

НОВОГ  САДА  

I 

СЛАВИЦА  ЛОНЧАР  се  именује  за  члана  Управног  одбора  Туристичке  организације  Града  
Новог  Сада, представника  запослених  из  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада, на  период  од  
четири  године . 
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Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржанје  у  члану  39. тачка  64. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), којим  је  прописано , поред  осталог, да  Скупштина  
Града  Новог  Сада  оснива  установе  у  области  туризма  и  врши  оснивачка  права  у  складу  са  законом , у  
члану  9. став  1. Одлуке  о  оснивању  Туристичке  организације  Града  Ноног  Сада  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр,  53/08, 29/09, 34/13, 63/14, 8/16 и  56/21), којимје  прописано  да  Управни  одбор  
има  председника  и  четири  члана, које  именује  и  разрешава  Скупштина  Града  Новог  Сада, на  период  
од  четири  године  и  у  члану  9. став  2. наведене  одлуке, којим  је  прописано , поред  осталог, да  се  у  
Управни  одбор  именује  и  један  представник  запослених  из  Туристичке  организације  Града  Новог  
Сада. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скуппітине  Града  
Новог  Сада  је  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године, на  основу  предлога  Туристичке  организације  
Града  Новог  Сада  за  именовање  Славице  Лончар  за  члана  Управног  одбора  Туристичке  организације  
Града  Новог  Сада, представника  запослених  из  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада, утврдила  
Предлог  решења  о  именовању  члана  Управног  одбора  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  39. тачка  64. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  11/19) и  члана  9. Одлуке  о  оснивању  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада , бр.  53/08, 29/09, 34/13, 63/14, 8/16 и  56/21), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  

седници године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  УПРАВНОГ  ОДБОРА  ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ГРАДА  

НоВоГ  САДА  

ј  

МИЛИЈАНА  ЛАСКОВИЋ  се  именује  за  члана  Управног  одбора  Туристичке  организације  
Града  Новог  Сада  на  период  од  четири  године! 
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Ово  реілење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

О  бр  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржанје  у  члану  39. тачка  64. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), којим  је  прописано , поред  осталог, да  Скупштина  
Града  Новог  Сада  оснива  установе  у  области  туризма  и  врши  оснивачка  права  у  складу  са  законом , у  
члану  9. став  1. Одлуке  о  оснивању  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр. 53/08, 29/09, 34/13, 63/14, 8/16 и  56/2 1), којим  је  прописано  да  Управни  одбор  
има  председника  и  четири  члана, које  именује  и  разрешава  Скупштина  Града  Новог  Сада, на  период  
од  четири  године  и  у  члану  9. став  2. наведене  одлуке , којим  је  прописано  да  се  у  Управни  одбор  
именују  по  један  представник  градске  управе  надлежне  за  послове  туризма  и  представник  запослених  
из  Туристичке  организације , а  остали  се  именују  из  реда  научних  и  стручних  лица  из  области  туризма, 
као  и  из  привредних  субјеката  и  других  организација  које  обавЈЂају  делатност  из  области  туризма. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  Града  
Новог  Садаје  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године, у  складу  са  цитираним  одредбама  и  на  основу  
претходно  обавњених  консултација , утврдила  Предлог  решења  о  именовању  члана  Управног  одбора  
Туристичке  организације  Града  Новог  Сада. 



ПРЕДЛОГ  

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, 47/2 1 и  78/2 1) и  члана  39, тачка  50. Статута  Града  
Новог  Сада  (,,Службсни  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), Скуппітина  Града  Новог  Сада  на  

ссдници године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  НЛ,ДЗОРНОГ  ОДБОРА  

,,НОВОСАДСКОГ  НОЗОРИШТА  - ЈЈУІD1 КІ  ѕZіNHAZ, НОВи  САД  

ј  

ТИМЕА  МУЖИКА  - Тот  се  разрешава  дужности  председника  Надзорног  одбора  
,,Новосадског  позоришта  - Uјvјdkј  Ѕzfпћ z, Нови  Сад, пре  истека  мандата, на  лични  захтев . 

11 

Оно  репіење  објанити  у  ,,Службсном  листу  Града  І-Іовог  Сада . 

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  45. став  4. Закона  о  култури  
(,,Службени  гласник  РС , бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр, 6/20, 47/21 и  78/21), којимје  прописано  да  
чланове  надзорног  одбора  установе  културе  именује  и  разреnіава  оснивач  и  у  члану  39. тачка  50. 
Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), којимје  прописано  да  
Скуnштина  Града  Новог  Сада, у  складу  са  законом, именује  и  разрешава  надзорни  одбор  установе  
културе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад. Такође, чланом  48а. став  2. тачка  1. Закона  о  култури  је  
прописано  да  ће  оснивач  разрешити  члана  надзорног  одбора  пре  истека  мандата  на  лични  захтев . 

Комисија  за  кадровска , административ nа  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  
Града  Новог  Сада  је  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године, на  лични  захтев , односно  поднете  
оставке  Тимее  Мужике  - Тот  на  дужност  председника  Надзорног  одбора  ,,Новосадског  позоришта  
- Ujvі&kі  ЅzГпhz, Нови  Сад, утврдила  Предлог  решења  о  разрешењу  председника  Надзорног  
одбора  ,,Новосадског  позори nіта  - Ujvі&kі  Ѕzіnhdz, Нови  Сад. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  116. сТ. 5. и  7. и  члана  117. став  5. 3акона  о  основама  система  образовања  и  
васпитања  (, Службени  гласник  РС  бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и  129/21) и  члана  39, 
тачка  45. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1/19), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на седници године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА  ОСНОВНЕ  МУЗИЧКЕ  ШКОЛЕ  

,,Јосип  СЛАВЕНСКИ , НОВИ  САД  

I 

МИЛОРАД  ЈАКИЋ  се  именује  за  члана  Школског  одбора  Основне  музичке  школе  ,,Јосип  
Славенски , Нови  Сад, представникајединице  локалне  самоуправе . 

11 

Изборни  период  новоименованог  члана  Школског  одбора  Основне  музичке  інколе  ,,Јосип  
Славенски , Нови  Сад  из  тачке  ј  овог  решења  траје  до  истека  мандата  Школског  одбора  Основне  
музичке  школе  ,,Јосип  Славенски , Нови  Сад. 
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Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржанје  у  члану  116. став  5. 3акона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,,Службени  гласник  РС . бр.  88/17, 27/18 - др. закони , 10/19, 6/20 и  129/21) 
којим  је  прописано  да  чланове  школских  одбора  основних  и  средњих  школа  именује  и  разрешава  
скупштина  јединице  локалне  самоуправе  и  у  члану  39. тачка  45. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, 
у  складу  са  законом , именује  и  разрешава  чланове  школског  одбора  основних  и  средњих  школа. 
Чланом  117. став  5. наведеног  закона  је  прописано  да  изборни  период  новоименованог  појединог  
члана  органа  управњања  траје  до  истека  мандата  органа  управњања . 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  Града  
Новог  Садаје  на  55. седници  од  24.јуна  2022. године , на  основу  претходно  обавњених  консултација , 
утврдила  Предлог  решења  о  именовању  члана  Школског  одбора  Основне  музичке  школе  ,,Јосип  
Славенски , Нови  Сад. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  116. ст. 1, 2, 5. и  6. и  члана  117. ст  1. и  2. Закона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,Службени  гласник  РС , бр.  88/17 и  27/18 - др. закони , 10/19, 6/20 и  129/2 1) 
и  члана  39. тачка  45. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новот  Сада  на седници године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА  

ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ  ,,ДЕСАНКА  МАКСИМОВИЋ , фУТОГ  

ј  

Разрешавају  се  дужности  члана  Школског  одбора  Основне  школе  ,,десанка  Максимовић , 
Футог, због  истека  периода  на  који  су  именовани , са  28. септембром  2022. године: 

представнuцијединице  локалне  самоуправе: 
ПРЕДРАГ  ВИДОВИЋ  
ДРАГОСЛАВ  ИЛИЋ  
РУЖHЦА  БЕГОЈЕВ  
представници  запослених: 
НАдА  МАНДИЋ  
ЂОРЂЕ  КУРЈАКОВ  
СНЕЖАНА  ИЛИЋ  
представници  родипіеіbа: 
ИВАНА  БОШЊАК  
ВАЊА  ЂОРЂЕВИЋ  
ЈАГОдА  КО.ЊАНИН  

За  чланове  Школског  одбора  Основне  школе  ,,десанка  Максимовић , Футог, од  29. септембра  
2022. године, на  период  од  четири  године, именују  се: 

представнициједанице  локалне  самоуправе : 
ПРЕДРАГ  ВИДОВИЋ  
ДРАГОСЛАВ  ИЛИЋ  
РУЖИЦА  БЕГОЈЕВ  
представници  запослених: 
СНЕЖАНА  ИЛИЋ  
НАДА  МАНДИЋ  
дОБРИЛА  ЋОРОВИЋ  
представнuцн  роднтеіbа: 
ИВАНА  БОШЊАК  
ЈАГОДА  КОЈБАНИН  
дРАГАНА  дИМHТРИЈЕВИЋ  
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2 

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  116. став  5. Закона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,,Службени  гласник  РС , бр!  88/17, 27/1 8 - др! закони , 10/19, 6/20 и  129/21) 
којим  је  прописано  да  чланове  школских  одбора  основних  и  средњих  школа  именује  и  разрешава  
скупштина  јединице  локалне  самоуправе  и  у  члану  39. тачка  45 Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), којимје  прописано  да  Скупілтина  Града  Новог  Сада, 
у  складу  са  законом , именује  и  разрешава  чланове  школског  одбора  основних  и  средњих  школа. 
Такође , чланом  116. ст. 1, 2. и  6. Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитањаје  прописано  да  
орган  управњања , јлколски  одбор, има  девет  чланова  укњучујући  и  председника, да  орган  управњања  
чине  ло  три  лредставника  из  реда  запослених  у  установи , родитеЈЂа , односно  других  законских  
застулника  и  три  представника  на  предлог  јединице  локалне  самоуправе  и  да  чланове  органа  
управњања  из  реда  запослених  предлаже  васпитно-образовно, односно  наставничко  веће, за  ілколу  са  
домом  - наставничко  и  педагошко  веће, на  заједничкој  седници , а  из  реда  родитења  - савет  родитења, 
тајним  изјашњавањем . Чланом  11 7•  ст. 1. и  2. Закона  о  основама  образовања  и  васпитањаје  прописано  
да  мандат  органа  управњања  траје  четири  године, да  се  поступак  за  именовање  чланова  органа  
управњања  покреће  најкасније  три  месеца  пре  истека  мандата  претходно  именованим  члановима  
органа  управњања , а  предлог  овлашћених  предлагача  доставња  се  скупштини  јединице  локалне  
самоуправе  најкасније  месец  дана  пре  истека  мандата  претходно  именованим  члановима . 

Због  истека  мандата  Школског  одбора  Основне  ілколе  ,,десанка Футог, 
Наставничко  веће  и  Савет  родитења  ове  установе  благовремено  су  покренули  поступак  за  именовање  
чланова  Школског  одбора, представника  запослених  и  представника  родитења, у  поступку  тајног  
изјашњавања  предложили  чланове  Школског  одбора  из  реда  запослених  и  из  реда  родитења  и  
предлоге  доставили  Комисији  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  
Скупштине  Града  Новог  Сада. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  Града  
Новог  Сада  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године, на  основу  предлога  овлашћених  предлагача  и  
претходно  обавњених  консултација , утврдилаје  Предлог  решења  о  разреілењу  и  именовању  чланова  
Школског  одбора  Основне  ілколе  ,,десанка  Максимовић , Футог. 



ПРЕДЈјОГ  

На  основу  члана  16. сТ, , 2, 5. и  б. и  члана  117. ст  L u 2. 3акона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,,Службени  гласник  РС  бр.  88/17 и  27/1 8 - др. закони, 10/19, 6/20 и  129/2 1) 
и  члана  39. тачка  45. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА  

ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ  ,,ЈОВАН  дуЧЋ , 
 ПЕТРОВАРАДИН  

ј  

Разрешавају  се  дужности  члана  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Јован  Дучић , 
Петроварадин , због  истека  периода  на  који  су  именовани , са  29. августом  2022. године: 

представнициједаннце  локалне  самоуправе: 
ГАБРИЕЛА  ДОТЛИЋ  
КРИСТИНА  ПЕЛИЋ  
СВЕТОЗАР  ВУЛЕТИЋ  
представници  запос.іених: 
СУЗАНА  СТЕПАНОВИЋ  
ЈЕЛЕНА  РЕЛИЋ  
МАРИНА  ЛИЧИНА  
представница  родатела: 
МАРКО  ГРГУРОВИЋ  
ДАНИЕЛА  ЋУРЧИЋ  
МИРОСЛАВ  АЈДУКОВИЋ  

11 

3а  чланове  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Јован  дучић , Петроварадин , од  30. августа  
2022. године. на  период  од  четири  године , именују  се: 

предсмавнацијединаце  локалне  самоуправе : 
СВЕТОЗАР  ВУЛЕТИЋ  
ДЕЈАН  БАЛАБАН  
ЗОРИЦА  ГАРИЋ  
представници  запосленіи: 
ЈЕЛЕНА  РЕЛИЋ  
МАРИНА  ЛИЧИНА  
СУЗАНА  СТЕПАНОВИЋ  
представнаца  родипіела: 
НИНА  ЈУКОВИЋ  
ВЕСНА  ТЕПШИЋ  ТРИФКОВИЋ  
ИВАНАПРОТИЋ  
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Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  116. став  5. 3акона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,,Службени  гласник  РС  бр. 88/17, 27/18 

- др. закони , 10/19, 6/20 и  129/21) 
којим  је  прописано  да  чланове  њколских  одбора  основних  и  средњих  школа  именује  и  разрешава  
скупњтина  јединице  локалне  самоуправе  и  у  члану  39. тачка  45. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новот  Сада , број  1 1/19), кој  им  је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, 
у  складу  са  законом , именује  и  разрењава  чланове  школског  одбора  основних  и  средњих  школа. 
Такође, чланом  116. ст. 1, 2. и  6. Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитањаје  прописано  да  
орган  управњања , школски  одбор, има  девет  чланова  укњучујући  и  председника, да  орган  управњања  
чине  по  три  представника  из  реда  запослених  у  установи , родитела, односно  других  законских  
заступника  и  три  представника  на  предлог  јединице  локалне  самоуправе  и  да  чланове  органа  
управњања  из  реда  запослених  предлаже  васпитно-образовно , односно  наставничко  веће, за  школу  са  
домом  - наставничко  и  педагошко  веће, на  заједничкој  седници, а  из  реда  родитела  - савет  родитења, 
тајним  изјашњавањем . Чланом  117. ст. ј . и  2. 3акона  о  основама  образовања  и  васпитањаје  прописано  
да  мандат  органа  управњања  траје  четири  године, да  се  поступак  за  именовање  чланова  органа  
управњања  покреће  најкасније  три  месеца  пре  истека  мандата  претходно  именованим  члановима  
органа  управњања , а  предлог  овлашћених  предлагача  доставла  се  скупштини  јединице  локалне  
самоуправе  најкасније  месец  дана  пре  истека  мандата  претходно  именованим  члановима . 

Због  истека  мандата  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Јован Петроварадин , 
Наставничко  веће  и  Савет  родитела  ове  установе  благовремено  су  покренули  поступак  за  именовање  
чланова  Школског  одбора, представника  запослених  и  представника  родитења, у  поступку  тајног  
изјашњавања  предложили  чланове  Школског  одбора  из  реда  запослених  и  из  реда  родитела  и  
предлоге  доставили  Комисији  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  
Скупњтине  Града  Новог  Сада. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупњтине  Града  
Новог  Сада  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године, на  основу  предлога  овлашћених  предлагача  и  
претходно  обавњених  консултација , утврдилаје  Предлог  решења  о  разрешењу  и  именовању  чланова  
Школског  одбора  Основне  школе  ,,Јован Петроварадин . 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  116. ст. 1, 2, 5, и  6. и  члана  117. сТ  1. и  2. Закона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,,Службени  гласник  РС  бр.  88/1? и  27/18 -др. закони, 10/19, 6/20 и  129/21) 
и  члана  39. тачка  45. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници године  доноси  

РЕ LHЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА  

ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ  ,,МИХАЈЛО  ГјУПИН , ВЕТЕРНИК  

Ј  

Разрешавају  се  дужности  члана  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Михајло Ветерник  
због  истека  периода  на  који  су  именовани , са  29. јуном  2022. године : 

предсмавницијединице  локалне  самоуправе: 
МИЛАН  ТАТОМИРОВИЋ  
МИЛЕ  СМИЈБАНИЋ  
НИКОЛА  НИШЕВИЋ  
предсмавници  запослених: 
ГОРАН  СУБАШИЋ  
НАТАША  ПЕТРОВИЋ  
ЖАНА  СИМИЋ  
представници  родимела: 
ДЕЈАН  ПОПОВИЋ  
МИЛАН  ТАНОВИЋ  
ВУКАШИН  ЈОВАНОВ  

11 

За  чланове  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Михајло Ветерник , од  30. јуна  2022. 
године , на  период  од  четири  године , именују  се: 

представнициједин uце  локалне  ссL1оуправе: 
МИЛАН  ТАТОМИРОВИЋ  
МИЛЕ  СМИЈЂАНИЋ  
НИКОЛА  НИШЕВИЋ  
nредставници  запосленuх: 
НАДА  РАДОВАНОВ  
НАДА  УШЋУМЛИЋ  
АНДРЕЈ  ТРИФКОВИЋ  
предсмавници  родамела: 
МИЛАН  ТАНОВИЋ  
ВУКАШИН  ЈОВАНОВ  
ДАНИЈЕЛА  БАСТА  

111 

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



2 

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  116. став  5. Закона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,,Службени  гласник  РС  бр. 88/17, 27/18 - др. закони , 10/19, 6/20 и  129/21) 
којим  је  прописано  да  чланове  школских  одбора  основних  и  средњих  школа  именује  и  разрешава  
скупштина  јединице  локалне  самоуправе  и  у  члану  39. тачка  45. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), којимје  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, 
у  складу  са  законом , именује  и  разрешава  чланове  школског  одбора  основних  и  средњих  школа. 
Такође , чланом  116. ст. 1, 2. и  6. Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитањаје  прописано  да  
орган  управњања , школски  одбор, има  девет  чланова  укњучујући  и  председника , да  орган  управњања  
чине  по  три  представника  из  реда  запослених  у  установи , родитеЈЂа , односно  других  законских  
заступника  и  Три  представника  на  предлог  јединице  локалне  самоуправе  и  да  чланове  органа  
управњања  из  реда  запослених  предлаже  васпитно-образовно, односно  наставничко  веће, за  школу  са  
домом  - наставничко  и  педагошко  веће, на  заједничкој  седници , а  из  реда  родитења  - савет  родитења, 
тајним  изјашњавањем . Чланом  117. ст. 1. и  2. Закона  о  основама  образовања  и  васпитањаје  прописано  
да  мандат  органа  управања  траје  четири  године , да  се  поступак  за  именовање  чланова  органа  
управњања  покреће  најкасније  три  месеца  пре  истека  мандата  претходно  именованим  члановима  
органа  управњања, а  предлог  овлашћених  предлагача  доставња  се  скупштини  јединице  локалне  
самоуправе  најкасније  месец  дана  пре  истека  мандата  претходно  именованим  члановима . 

Због  истека  мандата  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Михајло Ветерник, 
Наставничко  веће  и  Савет  родитења  ове  установе  благовремено  су  покренули  поступак  за  именовање  
чланова  Школског  одбора, представника  запослених  и  представника  родитења, у  поступку  тајног  
изјашњавања  предложили  чланове  Школског  одбора  из  реда  запослених  и  из  реда  родитења  и  
предлоге  доставили  Комисији  за  кадровска ,  административна  и  мандатно-имунитетна  питања  
Скупштине  Града  Новог  Сада. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  Града  
Новог  Сада  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године, на  основу  предлога  овлашћених  предлагача  и  
претходно  обавњених  консултација , утврдилаје  Предлог  решења  о  разрешењу  и  именовању  чланова  
Школског  одбора  Основне  школе  ,,Михајло Ветерник . 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  116. сТ. 1, 2, 5. и  б. и  члана  117. ст  1. и  2. Закона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,,Службени  гласник  РС , бр.  88!17 и  27/18 —др. закони, 10/19, 6/20 и  129/21) 
и  члана  39. тачка  45. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА  

ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ  ,,ВЕЈБКО БЕГЕЧ  

I 

Разрешавају  се  дужности  члана  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Вењко Бегеч, 
због  истека  периода  на  који  су  именовани , са  29. августом  2022. године : 

предсмавницијединице  локолне  самоуправе : 
ВЕРОНА  ВЕСЕЛИНОВ  
САЊА  МИЛЕУСНИЂ  
СТЕФАН  БЕКВАЛАЦ  
предсмавници  запослених : 
ВЛАДИМИР  СТАНКОВИЋ  
СМИЈЂАНА  НИНКОВ  ЋОРЂЕВИЋ  
ВЕСНА  ЈАНДРИЋ  
предсмавници  родитела: 
ДРАГАНА  ЊЕМЧЕВИЋ  - ПАВКОВ  
ДРАГАНА  РАДОСАВЈЂЕВИЋ  
ВЕРИЦА  КОЦКАР  

11 

За  чланове  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Вењко Бегеч, од  30. августа  2022. 
године , на  период  од  четири  године , именују  сс: 

предсмавннцијединаце  локалне  самоуправе: 
ВЕРОНА  ВЕСЕЛИНОВ  
СТЕФАН  БЕКВАЛАЦ  
МИРЈАНА  МАКСИМОВ  
nредставницu запослених: 
ДРАГАНА  МАЛЕШЕВИЋ  
СМЈІЈЂАНА  НИНКОВ  ЂОРЋЕВИЋ  
ВЕСНА  ЈАНДРИЋ  
представницu родимела: 
ЈАСМИНА  ПРОКИН  
ДРАГАНА  РАДОСАВЈЂЕВИЋ  
ВЕРИЦА  КОЦКАР  

111 

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



2 

Образложење  

Правни  основ  за  донопјење  Решења  садржанје  у  члану  1б  став  5. Закона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,,Службени  гласник  РС , бр.  88/17. 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и  129/21) 
којим  је  прописано  да  чланове  школских  одбора  основних  и  средњих  школа  именује  и  разрешава  
скупштина  јединице  локалне  самоуправе  и  у  члану  39. тачка  45. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, 
у  складу  са  законом , именује  и  разрепіава  чланове  школског  одбора  основних  и  средњих  школа. 
Такође, чланом  116. ст. 1, 2. и  6. Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитањаје  прописано  да  
орган  управЈbања, школски  одбор, има  девет  чланова  укњучујући  и  председника , да  орган  управњања  
чине  по  три  представника  из  реда  запослених  у  установи , родитења, односно  других  законских  
заступника  и  три  представника  на  предлог  јединице  локалне  самоуправе  и  да  чланове  органа  
управњања  из  реда  запослених  предлаже  васпитно -образовно , односно  наставничко  веће, за  школу  са  
домом  - наставничко  и  педагошко  веће, на  заједничкој  седници , а  из  реда  родитења  - савет  родитења , 
тајним  изјашњавањем . Чланом  117. ст. 1. и  2. Закона  о  основама  образовања  и  васпитањаје  прописано  
да  мандат  органа  управњања  траје  четири  године , да  се  поступак  за  именовање  чланова  органа  
управњања  покреће  најкасније  три  месеца  пре  истека  мандата  претходно  именованим  члановима  
органа  управњања , а  предлог  овлашћених  предлагача  доставња  се  скупштини  јединице  локалне  
самоуправе  најкасније  месец  дана  пре  истека  мандата  претходно  именованим  члановима . 

Због  истека  мандата  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Вењко Вегеч, Наставничко  
веће  и  Савет  родитења  ове  установе  су  благовремено  покренули  поступак  за  именовање  чланова  
Школског  одбора, представника  запослених  и  представника  родитења, у  поступку  тајног  
изјашњавања  предложили  чланове  Школског  одбора  из  реда  запослених  и  из  реда  родитења  и  
предлоге  доставили  Комисији  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  
Скупњтине  Града  Новог  Сада. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно -имунитетна  питања  Скупњтине  Града  
Новог  Сада  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године, на  основу  предлога  овлашћених  предлагача  и  
претходно  обавњених  консултација , утврдилаје  Предлог  решења  о  разрешењу  и  именовању  чланова  
Школског  одбора  Основне  школе  ,Вењко Бегеч. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  116. ст. 1, 2, 5. и  6. и  члана  117. ст  1. и  2. Закона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,Службени  гласник  РС , бр.  88/17 и  27/1 8 

- др. закони , 10/19, 6/20 и  129/2 1) 
и  члана  39. тачка  45. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА  

ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ  ,,ЖАРКО НОВИ  САД  

I 

Разрешавају  се  дужности  члана  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Жарко  Зрењанин , Нови  
Сад, због  истека  периода  на  који  су  именовани , са  28. септембром  2022. године ; 

предсмавницијединице  локолне  самоуправе: 
БРАНИСЛАВ  ЧОВИЋ  
ВЛАДИМИР  СТАМЕНКОВИЋ  
МАРКО  ЧАНИЋ  
представници  запослених: 
АЛЕКСАНДАР  УТЈЕШАНОВИЋ  
НАТАША  ПАВЛОВИЋ  
СНЕЖАНА  МАРИЧИЋ  
предсмавници  родипіела: 
ОЛИВЕРА  СТАНИЋ  
МИЛОШ  ЋУРУВИЈА  
ЖЕЛИМИР  ПОПОВИЋ  

11 

За  чланове  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Жарко Нови  Сад, од  29. септембра  
2022. године , на  период  од  четири  године, именују  се ; 

предсмавницијединице  локолне  самоуправе . 
МИЛКА  ПАВЛИЦА  
ВЕСНАКУНИЋ  
МИЛАН  НЕНАДОВ  
представници  заnосленuх: 
ВЕРА  КОЗОМОРИЋ  
СЛАЋАНА  РАДУЛОВИЋ  
КРИСТИНА  КОЈИЋ  
предсмавници  родимела: 
АНЋЕЛИЈА  ИВКОВ  ЏИГУРСКИ  
ГАБРИЕЛА  СТОЈШИЋ  
МИРОСЛАВ  УРОШЕВИЋ  

111 

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



2 

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  116. став  5. Закона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,,Службени  гласник  РС , бр!  88/17, 27/18 -др. закони , 10/19, 6/20 и  129/21) 
којим  је  прописано  да  чланове  школских  одбора  основних  и  средњих  школа  именује  и  разрешава  
скупштина  јединице  локалне  самоуправе  и  у  члану  39. тачка  45. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, 
у  складу  са  законом , именује  и  разрепјава  чланове  пјколског  одбора  основних  и  средњих  школа. 
Такође , чланом  1 16. ст. 1, 2. и  6. Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања  је  прописано  да  
орган  управлања , школски  одбор, има  девет  чланова  укњучујући  и  гіредседника , да  орган  управњања  
чине  по  три  представника  из  реда  запослених  у  установи , родитења, односно  других  законских  
заступника  и  три  представника  на  предлог  јединице  локалне  самоуправе  и  да  чланове  органа  
управњања  из  реда  запослених  предлаже  васпитно-образовно , односно  наставничко  веће, за  школу  са  
домом  - наставничко  и  педагошко  веће, на  заједничкој  седници, а  из  реда  родитела  - савет  родитења, 
тајним  изјашњавањем ! Чланом  117. ст. 1. и  2. Закона  о  основама  образовања  и  васпитањаје  прописано  
да  мандат  органа  управњања  траје  четири  године, да  се  поступак  за  именовање  чланова  органа  
управњања  покреће  најкасније  три  месеца  пре  истека  мандата  претходно  именованим  члановима  
органа  управњања, а  предлог  овпашћених  предлагача  доставња  се  скупштини  јединице  локалне  
самоуправе  најкасније  месец  дана  пре  истека  мандата  претходно  именованим  члановима. 

Због  истека  мандата  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Жарко  3рењанин , Нови  Сад, 
Наставничко  веће  и  Савет  родитења  ове  установе  благовремено  су  покренули  поступак  за  именовање  
чланова  Школског  одбора, представника  запослених  и  представника  родитела, у  поступку  тајног  
изјашњавања  предложили  чланове  Школског  одбора  из  реда  запослених  и  из  реда  родитења  и  
предлоге  доставили  Комисији  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  
Скупштине  Града  Новог  Сада. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  Града  
Новог  Сада  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године , на  основу  предлога  овлашћених  предлагача  и  
лретходно  обавњених  консултација , утврдилаје  Предлог  решења  о  разрешењу  и  именовању  чланова  
Школског  одбора  Основне  школе  ,,Жарко  3рењанин , Нови  Сад. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  116. ст. 1, 2, 5. и  6. и  члана  117. ст  1. и  2. Закона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,,Службени  гласник  РС , бр.  88/1 7 и  27/1 8 - др! закони, 10/19, 6/20 и  129/21) 
и  члана  39. тачка  45. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА  

ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ  ,,МИЛОШ  ЦрЊАНСКИ ,  НОВИ  САД  

I 

Разрешавају  се  дужности  члана  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Милош  Црњански , 
 Нови  

Сад, због  истека  периода  на  који  су  именовани , са  29. августом  2022. године : 
предсмавницијединице  локалне  самоуправе: 
ЈАГОДА  ИЛИЋ  
МИЛЕНА  ЂЕКИЋ  
БОЈАН  СТЕВАНОВИЋ  
представници  запосленіи: 
ВЕРА  ЧУДИЋ  
ДРАГИЦА  ЈЕЗДИМИРОВИЋ  
ГОРДАНА  БАБИЋ  МИЛАНОВИЋ  
предспіавннци  роднтела: 
ИВАНА  ЗИРОЈЕВИЋ  
МАРИЈА  МАРЈАНОВИЋ  
МИЛАНА  ЂУКИЋ  ЖИКИЋ  

11 

3а  чланове  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Милопј  Црњнски , 
 Нови  Сад, од  30. августа  

2022. године, на  период  од  четири  године, именују  се: 
предсмаеннцијединнце  локалне  самоуправе: 
ДЕЈАН  МАВРОВИЋ  
САЊА  ВУЈИНОВИЋ  
СЛАЂАНА  БАЈИЋ  
предсмавници  запослених: 
ГОРДАНА  СИМИЋ  
ГОРДАНА  БАБИЋ  МИЛАНОВИЋ  
СОЊА  МАРИЋ  
nредсмавннцu родuтела: 
ИВАНА  ЗИРОЈЕВИЋ  
МИЛАНА  ЂУКИЋ  ЖКИЋ  
ВЛАДИМИР  ТАНАСКОВИЋ  
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Ово  регцење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 



2 

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржанје  у  члану  116. став  5. Закона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,,Службени  гласник  РС , бр.  88/17, 27/1 8 - др. закони , 10/19, 6/20 и  129/2 1) 
којим  је  прописано  да  чланове  школских  одбора  основних  и  средњих  школа  именује  и  разрешава  
скупштина  јединице  локалне  самоуправе  и  у  члану  39. тачка  45. Статута  Града  Новог  Сада  
(,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), којимје  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, 
у  складу  са  законом. именује  и  разрешава  чланове  школског  одбора  основних  и  средњих  школа. 
Такође, чланом  116. ст. 1, 2. и  6. Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитањаје  прописано  да  
орган  управњања , школски  одбор, има  девет  чланова  укњучујући  и  председника , да  орган  управњања  
чине  по  три  представника  из  реда  запослених  у  установи , родитења , односно  других  законских  
заступника  и  три  представника  на  предлог  јединице  локалне  самоуправе  и  да  чланове  органа  
управњања  из  реда  запослених  предлаже  васпитно-образовно , односно  наставничко  веће, за  школу  са  
домом  - наставничко  и  педагошко  веће, на  заједничкој  седници , а  из  реда  родитења  - савет  родитења. 
тајним  изјашњавањем . Чланом  117. ст. 1. и  2. Закона  о  основама  образовања  и  васпитањаје  прописано  
да  мандат  органа  управњања  траје  четири  године, да  се  поступак  за  именовање  чланова  органа  
управњања  покреће  најкасније  три  месеца  пре  истека  мандата  претходно  именованим  члановима  
органа  управњања , а  предлог  овлашћених  предлагача  доставња  се  скупштини  јединице  локалне  
самоуправе  најкасније  месец  дана  пре  истека  мандата  претходно  именованим  члановима . 

Због  истека  мандата  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Милопј Нови  Сад, 
Наставничко  веће  и  Савет  родитења  ове  установе  благовремено  су  покренули  поступак  за  именовање  
чланова  Школског  одбора, представника  запослених  и  представника  родитења, у  поступку  тајног  
изјашњавања  предложили  чланове  Школског  одбора  из  реда  запослених  и  из  реда  родитења  и  
предлоге  доставили  Комисији  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  
Скупштине  Града  Новог  Сада. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупwтине  Града  
Новог  Сада  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године , на  основу  предлога  овлашћених  предлагача  и  
претходно  обавњених  консултација , утврдилаје  Предлогрешења  о  разрешењу  и  именовању  чланова  
Школског  одбора  Основне  школе  ,,Милош Нови  Сад. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  116. ст. 1, 2, 5. и  6. и  члана  117. сТ  1. и  2. Закона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,Службени  гласник  РС , бр.  88/1 7 и  27/18 - др. закони , 10/19, 6/20 и  129/21) 
и  члана  39. тачка  45. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници године  доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА  

ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ  ,,ДОСИТЕЈ  БрАдОВИЋ , НОВИ  САД  

ј  

Разрешавају  се  дужности  члана  Школског  одбора  Основне  тлколе  ,,доситеј Нови  
Сад, због  истека  периода  на  који  су  именовани , са  29. августом  2022. године : 

предсмавнициједанице  локалне  самоуправе : 
ЈЂУБОМИР  НИКОЛИЋ  
ЈЂУБИЦА  ГАВРИЛОВИЋ  
НЕНАД  ДУСПАРА  
предсмавници  запослених: 
ГИЗЕЛА  ГАВРИЛОВИЋ  
ЈЕЛЕНА  МИЛИЧИЋ  
МИЛАНА  РАШЕТИЋ  
предсмавнаца  родитеіbа: 
СИНИША  ЈОКИЋ  
МИРЈАНА  ЂЕРИЋ  
БОБАН  ОРЕЈЂ  

11 

За  чланове  Школског  одбора  Основне  школе  ,,доситеј  Обрадовић , Нови  Сад, од  30. августа  
2022. године, на  период  од  четири  године, именују  се: 

предсмавнициједанице  локалне  самоуправе: 
НЕМАЊА  РАДОВИЋ  
ВЕЈЂКО  ДОБРАНИЋ  
НЕНАД  ДУСПАРА  
предсмавница  запосленuх: 
АЛЕКСАНДАР  БРБОРИЋ  
ОЛИВЕРА  ТОДОСИЈЕВИЋ  
СНЕЖАНА  МАТКОВИЋ  
представнuцu родuмеіbа: 
ДЕЈАН  МИЛОРАДОВ  
МАЈА  РАДАКОВИЋ  
ГОРДАНА  ГРУЈИН  

111 

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



2 

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржанје  у  члану  116. став  5. Закона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,,Службени  гласник  РС  бр.  88/17, 2?/18 - др. закони , 10/19, 6/20 и  29/21) 

којим  је  прописано  да  чланове  школских  одбора  основних  и  средњих  школа  именује  и  разрешава  
скупштина  јединице  локалне  самоуправе  и  у  члану  39. тачка  45. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), којимје  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, 
у  складу  са  законом , именује  и  разрешава  чланове  њколског  одбора  основних  и  средњих  њкола. 

Такође , чланом  116. ст. 1, 2. и  6. Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитањаје  прописано  да  
орган  управњања, школски  одбор, има  девет  чланова  укњучујући  и  председника , да  орган  управњања  
чине  по  три  представника  из  реда  запослених  у  установи , родитеЈЂа , односно  других  законских  
заступника  и  три  представника  на  предлог  јединице  локалне  самоуправе  и  да  чланове  органа  
управњања  из  реда  запослених  предлаже  васпитно -образовно , односно  наставничко  веће, за  школу  са  
домом  - наставничко  и  педагошко  веће, на  заједничкој  седници , а  из  реда  родитења  - савет  родитења, 
тајним  изјашњавањем . Чланом  117. ст. 1. и  2. Закона  о  основама  образовања  и  васпитањаје  прописано  
да  мандат  органа  управњања  траје  четири  године , да  се  поступак  за  именовање  чланова  органа  
управњања  покреће  најкасније  три  месеца  пре  истека  мандата  претходно  именованим  члановима  
органа  управњања , а  предлог  овлашћених  предлагача  доставња  се  скупштини  јединице  локалне  
самоуправе  најкасније  месец  дана  пре  истека  мандата  претходно  именованим  члановима . 

Због  истека  мандата  Школског  одбора  Основне  школе  ,,доситеј Нови  Сад, 
Наставничко  веће  и  Савет  родитења  ове  установе  благовремено  су  покренули  поступак  за  именовање  
чланова  Школског  одбора, представника  запослених  и  представника  родитења, у  поступку  тајног  
изјашњавања  предложили  чланове  Школског  одбора  из  реда  запослених  и  из  реда  родитења  и  
предлоге  доставили  Комисији  за  кадровска, административна  и  мандатно-имунитетна  питања  
Скупштине  Града  Новог  Сада. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  Града  
Новог  Сада  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године , на  основу  предлога  овлашћених  предлагача  и  
претходно  обавњених  консултација , утврдилаје  Предлог  решења  о  разрешењу  и  именовању  чланова  
Школског  одбора  Основне  школе  ,,доситеј Нови  Сад. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  116. ст. 5. и  6, члана  117. став  3. тачка  5, ст! 4. и  5. Закона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,,Службени  гласник  РС  бр.  88/17, 27/18 др,  закони , 10/19, 6/20 и  129/21) 

и  члана  39. тачка  45. Статуга  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 

Скупілтина  Града  Новог  Сада  на седници године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  шкОлскОГ  ОДБОРА  ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ  

,,ПЕТЕФИ НОВи  САД  

ОЛИВЕРА  РАДИЋ  се  разрешава  дужности  члана  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Петефи  
Шандор , Нови  Сад, представника  родитења, пре  истека  мандата . 

11 

МИЛАН  ЖИВКОВИЋ  се  именује  за  члана  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Петефи  
Нови  Сад, представника  родитела . 

111 

Изборни  период  новоименованог  члана  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Петефи  
Нови  Сад  из  тачке  11 овог  решења  траје  до  истека  мандата  Школског  одбора  Основне  школе  ,Летефи  

Нови  Сад. 
Іу  

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

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  1 16. став  5. Закона  о  основама  система  
образовања  и  васпитања  (,,Службени  гласник  РС , бр. 88/17, 27/18 - др! закони , 10/19, 6/20 и  129/21) 

којим  је  прописано  да  чланове  іnколских  одбора  основних  и  средњих  іnкола  именује  и  разрешава  
скупіnтина  јединице  локалне  самоуправе  и  у  члану  39. тачка  45. Статута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада, 
у  складу  са  законом , именује  и  разрешава  чланове  школског  одбора  основних  и  средњих  іnкола. 
Такође , чланом  117. став  3. тачка  5. Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитањаје  прописано  
да  ће  скупіnтина  јединице  локалне  самоуправе  разрењити , пре  истека  мандата, поједине  чланове  
органа  управлања  у  случају  да  савет  родитења  покрене  иницијативу  за  разрешење  члана  органа  
управњања  именованог  на  његов  предлог, а  чланом  117. став  4. наведеног  закона  је  прописано  да  
испуњеност  услова  из  става  3. тач. 1-3. и  5. члана  117. Закона  о  основама  система  образовања  и  
васпитања  утврђује  просветни  инспектор  о  чему  обавештава  надлежни  орган  јединице  локалне  
самоуправе . 
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Чланом  116. став  6. Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања  је  прописано  да  
чланове  органа  управњања  из  реда  родитења  предлаже  савет  родитења  тајним  изјашњавањем . Чланом  
117. став  5. наведеног  законаје  прописано  да  изборни  период  новоименованог  појединог  члана  органа  
управњања  траје  до  истека  мандата  органа  упраањања . 

Комисија  за  кадровска, административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупштине  Града  
Новог  Садаје  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године , на  основу  иницијативе  овлашћеног  предлагача , 

Савета  родитења  Основне  школе  ,Петефи Нови  Сад  за  разрешење  Оливере  Радић  дужности  
члана  Школског  одбора  Школе, из  реда  родитења, дописа  Просветне  испекције  Градске  управе  за  
образовање  Града  Новог  Сада, број : ІХ-614-1/22-67 од  29. априла  2022. године, којимје  Скупштина  
Града  Новог  Сада  обавештена  да  су  испуњени  услови  за  разрешење  Оливере  Радић  дужности  члана  
Школског  одбора  Школе  и  спроведеног  поступка  тајног  изјашњавања , којим  је  Савет  родитења  Школе  
предложио  Милана  Живковића  за  члана  Школског  одбора  Школе, из  реда  родитења, утврдила  
Предлог  решења  о  разрешењу  и  именовању  члана  Школског  одбора  Основне  школе  ,,Петефи  

Нови  Сад. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  8, став  2. Одлуке  о  подизању  и  одржавању  споменика  на  територији  Града  
Новог  Сала  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 15/09, 20/10 и  5 1/1 1), Скупіптина  Града  Новог  
Сада  на године доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИЕА  И  ЧЛАНОВА  ОДБОРА  ЗА  СПРОВОЋЕЊЕ  ОДЛУКЕ  О  

ПОСТАВЈБАЊУ  СКУЛПТУРАЛНОГ  ДЕЛА  ,,ЧОВЕК  ЈЕЛЕН  У  НОВОМ  САДУ  

У  Одбор  за  спровођење  Одлуке  о  поставлању  скулптуралног  дела  ,,Човек  јелев  у  Новом  
Саду  имевују  се: 

за  председника : 
ЗОРАН  БУЛАТОВИЂ , директор  Установе  за  израду  таписерија  , Атење  б  1, Петроваралин  

за  чланове : 
мр  ВЕСНА  ЛАТИНОВИЂ , директорка  Галерије  ,,Бел  арт  у  Новом  Саду  
МИЛАНА  АРЊАШ  РАДИЂ, представник  Савета  за  културу  и  информисање  

11 

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

Образложење  

Правни  освов  за  доношење  Решења  садржан  је  у  члану  8. став  2. Одлуке  о  подизању  и  
одржавању  споменика  на  територији  Града  Новог  Сада  (,,Службени  зіист  Града  Новог  Сада , бр. 
15/09, 20/10 и  5 1/1 l), којимје  прописано  да  се  у  одбор  за  спровођење  одлуке  о  подизању  споменика , 
имепују  стручњаци  из  области  културе  и  урбанизма  - историчари  уметности , академски  сликари , 
вајари , књижевници , архитекте , представник  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  
Сада, представник  Савета  за  културу  и  др. 

Комисија  за  кадровска , административна  и  мандатно-имунитетна  питања  Скупілтине  
Града  Новог  Сада  на  55. седници  од  24. јуна  2022. године, на  основу  предлога  Градске  управе  за  
културу  и  Савета  за  културу  и  информисање , утврдила  је  Предлог  решења  о  именовању  
председника  и  чланова  Одбора  за  спровођење  Одлуке  о  постав.њању  скулптуралног  дела  ,,Човек  
јелен  у  Новом  Саду. 
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