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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

1
На основу члана 35. став 2. Одлуке о градским упра-

вама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 52/2008) 
Градско веће Града Новог Сада на 34. седници од 6. ја-
нуара 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ 
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКИХ УПРАВА, 

ДИРЕКТОРА ПОСЕБНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И 
ШЕФА СЛУЖБЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, 

КАО И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

I

Овим решењем утврђују се услови у погледу врсте 
стручне спреме за постављење начелника, директора и 
шефова, као и њихових заменика у градским управама, 
посебним организацијама и служби образованих Одлу-
ком о градским управама Града Новог Сада.

II

За начелника градске управе, односно заменика на-
челника градске управе може бити постављено лице 
које, поред услова утврђених законом, има положен 
државни испит за рад у органима државне управе, нај-
мање пет година радног искуства у струци, завршен од-
говарајући факултет у односу на делокруг управе:

 1. у Градској управи за комуналне послове - правни 
или технолошки факултет;

 2. у Градској управи за саобраћај и путеве - правни, 
саобраћајни или грађевински факултет;

 3. у Градској управи за урбанизам и стамбене пос-
лове - правни, грађевински или архитектонски 
факултет;

 4. у Градској управи за заштиту животне средине - 
природно-математички факултет, факултет тех-
ничких наука - Одсек заштите животне средине, 
медицински, технолошки, пољопривредни или 
правни факултет;

 5. у Градској управи за привреду - економски, прав-
ни факултет или факултет техничких наука;

 6. у Градској управи за финансије - економски фа-
култет;

 7. у Градској пореској управи - економски или прав-
ни факултет;

 8. у Градској управи за образовање - правни, еко-
номски, учитељски или филозофски факултет;

 9. у Градској управи за културу - правни или еко-
номски факултет;

10. у Градској управи за спорт и омладину - правни 
или економски факултет;

11. у Градској управи за здравство - медицински, 
правни или економски факултет;

12. у Градској управи за социјалну и дечију заштиту - 
правни, економски или филозофски факултет - 
Одсек педагогија или психологија;

13. у Градској управи за инспекцијске послове - прав-
ни или факултет техничких наука;

14. у Градској управи за опште послове - правни фа-
култет;

15. у Градској управи за прописе - правни факултет, 

III

За директора посебне организације, односно заме-
ника директора посебне организације може бити пос-
тављено лице које, поред општих услова утврђених за-
коном, испуњава следеће услове:

1. Директор, односно заменик директора Бироа за 
пружање правне помоћи:

Правни факултет, VII1 степен стручне спреме, поло-
жен правосудни испит и најмање пет година радног ис-
куства у струци.

2. Директор, односно заменик директора Дирекције 
за робне резерве:

Економски, правни, пољопривредни факултет или 
факултет техничких наука, VII1 степен стручне спреме, 
положен испит за рад у органима државне управе и нај-
мање три године радног искуства у струци.

IV

За шефа Службе за заједничке послове, односно за-
меника шефа Службе за заједничке послове може бити 
постављено лице које, поред општих услова утврђених 
законом, испуњава следеће услове:

Економски или правни факултет, VII1 степен стручне 
спреме, положен испит за рад у органима државне уп-
раве и најмање пет година радног искуства у струци.

V
Даном доношења овог решења престаје да важи Ре-

шење о условима за постављење начелника градских 
управа, директора посебних организација и шефова 
Служби, као и њихових заменика, број: II-020-4/2008-6-
ГВ/1 од 22. јула 2008. године и број:012-1/2008-334-II од 
26. септембра 2008. године.
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VI

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Но-
вог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2009-1-ГВ/2
6. јануар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

2
На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", број 129/2007) и члана 35. Од-
луке о градским управама Града Новог Сада ("Службе-
ни лист Града Новог Сада", број 52/2008), Градско веће 
Града Новог Сада, на 35. седници од 15. јануара 2009. 
године, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ИЗБОР ЛИЦА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ 
НАЧЕЛНИКА, ДИРЕКТОРА, ШЕФА И 
ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ГРАДСКИМ 

УПРАВАМА, ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
И СЛУЖБИ ГРАДА НОВОГ САДА

I

Јавни оглас се објављује за избор лица за пос-
тављење начелника, директора, шефа и њихових заме-
ника у градским управама, посебним организацијама и 
служби Града Новог Сада, образованим Одлуком о 
градским управама Града Новог Сада ("Службени лист 
Града Новог Сада", број 52/2008).

Лица из става 1. ове тачке поставља Градско веће 
Града Новог Сада на пет година.

II

Избор лица за постављење извршиће се у следећим 
градским управама:

1. Градска управа за комуналне послове:
- начелник
- заменик начелника

Услови за избор:
Правни или технолошки факултет, VII1 степен струч-

не спреме, положен испит за рад у органима државне 
управе и најмање пет година радног искуства у струци.

2. Градска управа за саобраћај и путеве:
- начелник
- заменик начелника

Услови за избор:
Правни, саобраћајни или грађевински факултет, VII1 

степен стручне спреме, положен испит за рад у органи-
ма државне управе и најмање пет година радног иску-
ства у струци.

3. Градска управа за урбанизам и стамбене послове:
- начелник
- заменик начелника

Услови за избор:
Правни, грађевински или архитектонски факултет, 

VII1 степен стручне спреме, положен испит за рад у ор-
ганима државне управе и најмање пет година радног 
искуства у струци.

4. Градска управа за заштиту животне средине:
- начелник
- заменик начелника

Услови за избор:
Природно-математички факултет, факултет технич-

ких наука - Одсек заштите животне средине, медицин-
ски, технолошки, пољопривредни или правни факултет, 
VII1 степен стручне спреме, положен испит за рад у ор-
ганима државне управе и најмање пет година радног 
искуства у струци.

5. Градска управа за привреду:
- начелник
- заменик начелника

Услови за избор:
Економски, правни факултет или факултет техничких 

наука, VII1 степен стручне спреме, положен испит за рад 
у органима државне управе и најмање пет година рад-
ног искуства у струци.

6.  Градска управа за финансије:
- начелник
- заменик начелника

Услови за избор:
Економски факултет, VII1 степен стручне спреме, по-

ложен испит за рад у органима државне управе и нај-
мање пет година радног искуства у струци.

7. Градска пореска управа:
- начелник
- заменик начелника

Услови за избор:
Економски или правни факултет, VII1 степен стручне 

спреме, положен испит за рад у органима државне уп-
раве и најмање пет година радног искуства у струци.

8. Градска управа за образовање:
- начелник
- заменик начелника
Услови за избор:
Правни, економски, учитељски или филозофски фа-

култет, VII1 степен стручне спреме, положен испит за 
рад у органима државне управе и најмање пет година 
радног искуства у струци.

9. Градска управа за културу:
- начелник
- заменик начелника
Услови за избор:
Правни или економски факултет, VII1 степен стручне 

спреме, положен испит за рад у органима државне уп-
раве и најмање пет година радног искуства у струци.
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10. Градска управа за спорт и омладину:
- начелник
- заменик начелника

Услови за избор:
Правни или економски факултет, VII1 степен стручне 

спреме, положен испит за рад у органима државне уп-
раве и најмање пет година радног искуства у струци.

11. Градска управа за здравство:
- начелник
- заменик начелника

Услови за избор:
Медицински, правни или економски факултет, VII1 

степен стручне спреме, положен испит за рад у органи-
ма државне управе и најмање пет година радног иску-
ства у струци.

12. Градска управа за социјалну и дечију заштиту:
- начелник
- заменик начелника

Услови за избор:
Правни, економски или филозофски факултет - Од-

сек педагогија или психологија, VII1 степен стручне 
спреме, положен испит за рад у органима државне уп-
раве и најмање пет година радног искуства у струци.

13. Градска управа за инспекцијске послове:
- начелник
- заменик начелника

Услови за избор:
Правни или факултет техничких наука, VII1 степен 

стручне спреме, положен испит за рад у органима 
државне управе и најмање пет година радног искуства 
у струци.

14. Градска управа за опште послове:
- начелник
- заменик начелника

Услови за избор:
Правни факултет, VII1 степен стручне спреме, поло-

жен испит за рад у органима државне управе и најмање 
пет година радног искуства у струци.

15. Градска управа за прописе:
- начелник
- заменик начелника

Услови за избор:
Правни факултет, VII1 степен стручне спреме, поло-

жен испит за рад у органима државне управе и најмање 
пет година радног искуства у струци.

III

Избор лица за постављење извршиће се у следећим 
посебним организацијама:

1. Биро за пружање правне помоћи, и то:
- директор
- заменик директора

Услови за избор:
Правни факултет, VII1 степен стручне спреме, поло-

жен правосудни испит и најмање пет година радног ис-
куства у струци.

2. Дирекција за робне резерве, и то:
- директор

Услови за избор:
Економски, правни, пољопривредни факултет или 

факултет техничких наука, VII1 степен стручне спреме, 
положен испит за рад у органима државне управе и нај-
мање три године радног искуства у струци.

IV

Избор лица за постављење извршиће се у служби:
1. Служба за заједничке послове, и то:

- шеф
- заменик шефа

Услови за избор:
Економски или правни факултет, VII1 степен стручне 

спреме, положен испит за рад у органима државне уп-
раве и најмање пет година радног искуства у струци.

V

Учесник Јавног огласа, поред услова за избор из тач. 
II, III и IV Јавног огласа, мора да испуњава и следеће 
услове из члана 6. Закона о радним односима у држав-
ним органима ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 
44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005, 
83/2005):

-  да је држављанин Републике Србије,
-  да има општу здравствену способност,
-  да није осуђиван за кривично дело на безусловну 

казну затвора од најмање шест месеци или за ка-
жњиво дело које га чини неподобним за обавља-
ње послова у државном органу.

Учесник Јавног огласа уз пријаву прилаже:
-  биографију са наводима о досадашњем радном 

искуству,
-  оверену фотокопију дипломе о завршеном факул-

тету,
-  оверену фотокопију уверења о положеном испиту 

за рад у органима државне управе, односно пра-
восудном испиту,

-  оригинал или оверену фотокопију доказа о рад-
ном искуству у струци, 

-  оверену фотокопију радне књижице,
-  уверење о држављанству Републике Србије,
-  уверење о општој здравственој способности, и
-  уверење да се не води истрага и да није подигну-

та оптужница за кривично дело за које је прописа-
на казна затвора.

Учесник Јавног огласа који је поднео пријаву за из-
бор за постављење у више градских управа, посебних 
организација или служби, дужан је да у свакој пријави 
назначи уз коју је од поднетих пријава приложио доказе 
о испуњености услова за избор за постављење.

Јавни оглас објављује се у "Службеном листу Града 
Новог Сада" и на сајту Града Новог Сада www.
gradnovisad.org.yu.

Пријава са документацијом подноси се у року од 15 
дана од дана објављивања у "Службеном листу Града 
Новог Сада".
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Пријава са документацијом доставља се Градском 
већу Града Новог Сада, поштом или путем Писарнице, 
Трг слободе 1 у Новом Саду, са назнаком "За Јавни ог-
лас".

Неблаговремене и пријаве уз које нису достављени 
сви докази биће одбачене.

Број: II-111-00002/2009
15. јануар 2009. године
НОВИ САД 

3
На основу члана 6. Привременог пословника Град-

ског већа Града Новог Сада ("Службени лист Града Но-
вог Сада", број 26/2008), Градско веће Града Новог Сада 
на 35. седници од 15. јануара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС 
ЗА ИЗБОР ЛИЦА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ 
НАЧЕЛНИКА, ДИРЕКТОРА, ШЕФА И 
ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У ГРАДСКИМ 

УПРАВАМА, ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
И СЛУЖБИ ГРАДА НОВОГ САДА

I

Овим решењем образује се Комисија за разматрање 
пријава на Јавни оглас за избор лица за постављење 
начелника, директора, шефа и њихових заменика у 
градским управама, посебним организацијама и служби 
Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија).

II

Задатак Комисије је да:

-  изврши увид у пријаве са документацијом учесни-
ка Јавног огласа за избор лица за постављење 
начелника, директора, шефа и њихових заменика 
у градским управама, посебним организацијама и 
служби Града Новог Сада (у даљем тексту: Јавни 
оглас) и

-  припреми Извештај о испуњености услова из Јав-
ног огласа за сваког учесника Јавног огласа и до-
стави га у року од 5 дана, од дана истека рока за 
подношење пријава на Јавни оглас Градском већу 
Града Новог Сада.

III

Комисија има председника и три члана.

IV

Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Служба извршних органа 
Града Новог Сада.

V

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Но-
вог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2009-2-ГВ/1
15. јануар 2009. године
НОВИ САД Градоначелник

      Игор Павличић,с.р.

4
На основу члана 6. Привременог пословника Град-

ског већа Града Новог Сада ("Службени лист Града Но-
вог Сада", број 26/2008), Градско веће Града Новог Сада 
на 35. седници од 15. јануара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ 
ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗБОР 
ЛИЦА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА, 

ДИРЕКТОРА, ШЕФА И ЊИХОВИХ 
ЗАМЕНИКА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, 

ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И СЛУЖБИ 
ГРАДА НОВОГ САДА

I 

Овим решењем именују се председник и чланови Ко-
мисије за разматрање пријава на Јавни оглас за избор 
лица за постављење начелника, директора, шефа и 
њихових заменика у градским управама, посебним ор-
ганизацијама и служби Града Новог Сада (у даљем тек-
сту: Комисија).

II

За председника Комисије именује се:
- Витомир Вучковић, дипломирани правник
За чланове Комисије именују се:
- Александар Башић, дипломирани правник
- Живана Марјановић, дипломирани правник
- Љиљана Марковић, дипломирани правник.

III

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Но-
вог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2009-2-ГВ/2
15. јануар 2009. године
НОВИ САД Градоначелник

      Игор Павличић,с.р.
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada, 
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.

Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Uprava za javna pla}awa - Filijala Novi Sad, 

pri Ministarstvu finansija Republike Srbije
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave

Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:

Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.
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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

1 Решење о условима за постављење 
 начелника градских управа, директо-
 ра посебних организација и шефа 
 Службе за заједничке послове, као 
 и њихових заменика 1

2 Јавни оглас за избор лица за поста-
 вљење начелника, директора, шефа 
 и њихових заменика у градским упра-
 вама, посебним организацијама и 
 служби Града Новог Сада 2

3 Решење о образовању Комисије за 
 разматрање пријава на Јавни оглас 
 за избор лица за постављење на-
 челника, директора, шефа и њихових 
 заменика у градским управама, по-
 себним организацијама и служби 
 Града Новог Сада 4

4 Решење о именовању председника 
 и чланова Комисије за разматрање 
 пријава на Јавни оглас за избор лица 
 за постављење начелника, директора, 
 шефа и њихових заменика у градским 
 управама, посебним организацијама 
 и служби Града Новог Сада 4


