На основу члана 88. Пословника Скупштине града Крагујевца (''Службени лист града
Крагујевца'', број 16/21), Одбор за образовање, културу, информисање и спорт, подноси
Скупштини града следећи
ИЗВЕШТАЈ
Одбор за образовање, културу, информисање и спорт
одржао је седницу дана 24.01.2022. године са
ДНЕВНИМ РЕДОМ
1. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о манифестацијама,
програмима и пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац
2. Предлог закључка о давању претходне сагласности на Одлуку Управног
одбора Установе културе ''Кораци'' на расписивање јавног конкурса за избор
директора
3. Предлози решења о давању сагласности на Програме рада за 2022. годину
установа културе:
- Народне библиотеке ''Вук Караџић'' у Крагујевцу,
- ''Позоришта за децу'' Крагујевац,
- Спомен – парка „Крагујевачки октобар“,
- Књажевско српског театра у Крагујевцу,
- Историјски архив Шумадије Крагујевац,
- Народни музеј у Крагујевцу
- Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу
- Центра за неговање традиционалне културе ''Абрашевић'' Крагујевац за 2022.
годину
- Дом омладине ''Крагујевац''
- ''Кораци''
- Музички центар у Крагујевцу

4. Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања
Центра за образовање Крагујевац за 2022. годину
5. Предлози решења о давању сагласности на Финансијске планове установа
културе за 2022. годину и то :
- Народна библиотека „Вук Караџић“ у Крагујевцу
- Центра за неговање традиционалне културе ''Абрашевић''
- Народног музеја у Крагујевцу
- ''Позориште за децу'' Крагујевац
- Спомен – парк „Крагујевачки октобар“
- Књажевско српски театар у Крагујевцу
- Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
- Дом омладине ''Крагујевац''
- Историјски архив Шумадије Крагујевац
- ''Кораци''
- Музичког центра Крагујевац
1.
Одбор је мишљења да је овлашћени предлагач поднео Предлог одлуке у облику у
коме се доноси, са образложењем у складу са члановима 182. и 183. Пословника Скупштине
града Крагујевца и да сходно томе, може бити разматран од стране овог Одбора.
Одбор је разматрао и прихватио Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о
манифестацијама, програмима и пројектима у области културе од значаја за град
Крагујевац и упућује Скупштини града на даљу надлежност.

2.
Одбор је мишљења да је овлашћени предлагач поднео Предлог закључка у облику у
коме се доноси, са образложењем у складу са члановима 182. и 183. Пословника Скупштине
града Крагујевца и да сходно томе, може бити разматран од стране овог Одбора.
Одбор је разматрао и прихватио Предлог закључка о давању претходне
сагласности на Одлуку Управног одбора Установе културе ''Кораци'' на расписивање
јавног конкурса за избор директора и упућује Скупштини града на даљу надлежност.
3.
Одбор је мишљења да су овлашћени предлагачи поднели Предлоге решења у облику
у коме се доносе, са образложењем у складу са члановима 182. и 183. Пословника
Скупштине града Крагујевца и да сходно томе, могу бити разматрани од стране овог Одбора.
Одбор је разматрао и прихватио Предлоге решења о давању сагласности на Програме
рада за 2022. годину установа културе:
- Народне библиотеке ''Вук Караџић'' у Крагујевцу,
- ''Позоришта за децу'' Крагујевац,
- Спомен – парка „Крагујевачки октобар“,
- Књажевско српског театра у Крагујевцу,
- Историјски архив Шумадије Крагујевац,
- Народни музеј у Крагујевцу
- Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу
- Центра за неговање традиционалне културе ''Абрашевић'' Крагујевац за 2022.
годину
- Дом омладине ''Крагујевац''
- ''Кораци''
- Музички центар у Крагујевцу
и упућује Скупштини града на даљу надлежност
4.
Одбор је мишљења да је овлашћени предлагач поднео Предлог решења у облику у
коме се доноси, са образложењем у складу са члановима 182. и 183. Пословника Скупштине
града Крагујевца и да сходно томе, може бити разматран од стране овог Одбора.
Одбор је разматрао и прихватио Предлог решења о давању сагласности на
Годишњи програм пословања Центра за образовање Крагујевац за 2022. годину и
упућује Скупштини града на даљу надлежност.
5.
Одбор је мишљења да су овлашћени предлагачи поднели Предлоге решења у облику
у коме се доносе, са образложењем у складу са члановима 182. и 183. Пословника
Скупштине града Крагујевца и да сходно томе, могу бити разматрани од стране овог Одбора.
Одбор је разматрао и прихватио Предлоге решења о давању сагласности на
Финансијске планове установа културе за 2022. годину и то :
- Народна библиотека „Вук Караџић“ у Крагујевцу
- Центра за неговање традиционалне културе ''Абрашевић''
- Народног музеја у Крагујевцу
- ''Позориште за децу'' Крагујевац
- Спомен – парк „Крагујевачки октобар“
- Књажевско српски театар у Крагујевцу
- Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
- Дом омладине ''Крагујевац''
- Историјски архив Шумадије Крагујевац
- ''Кораци''
- Музичког центра Крагујевац
и упућује Скупштини града на даљу надлежност
За известиоца на седници Скупштине града испред Одбора, одређује се Милован
Лојаница, председник Одбора.

Скупштина града Крагујевца
Одбор за образовање, културу,
информисање и спорт
Број: 06-34/22-I/01
У Крагујевцу, 24.01.2022. године
СЕКРЕТАР ОДБОРА,
Гордана Мишић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК,
Милован Лојаница, с.р.

