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ГРАДА НОВОГ САДА
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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

789
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БЕНОВИЋ НЕНАДУ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за кому-
налне послове, почев од 01. 10. 2017. године, до постављења 
начелника Градске управе за комуналне послове по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Ненад Беновић, дипломирани еко-
номиста, показао изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављао, да има положен државни стручни 

испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за комуналне послове, одлучено је као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/а
30. септембар 2017. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

790
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СТАНОЈЕВИЋ ЗОРАНУ, дипломираном правнику, 
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске 
управе за комуналне послове, почев од 01. 10. 2017. године, 
до постављења заменика начелника Градске управе за 
комуналне послове по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже још три месеца. 

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
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за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Зоран Станојевић, дипломирани 
правник, показао изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављао, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за комуналне послове, одлучено је као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/b
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

791
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МАСТИЛОВИЋ ВЛАСТИМИРУ, мастер економиста, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
спорт и омладину, почев од 01. 10. 2017. године, до 
постављења начелника Градске управе за спорт и омла-
дину по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три 
месеца. 

II.  Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Властимир Мастиловић, мастер 
економиста, показао изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављао, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Градске управе за спорт и омладину, 
одлучено је као у диспозитиву Решења.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/ć
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

792
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КРСМАНОВИЋ др ОГЊЕНУ, продужава се дужност 
в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омла-
дину, почев од 01. 10. 2017. године, до постављења заме-
ника начелника Градске управе за спорт и омладину по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.  

II.  Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
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шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Огњен Крсмановић, показао изу-
зетно залагање и резултате на пословима које је обављао, 
да има положен државни стручни испит, и да у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника, 
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, а у циљу стварања 
неопходних услова за рад и функционисање Градске управе 
за спорт и омладину, одлучено је као у диспозитиву Решења.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-52/d
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

793
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. УВЕРИЋ – РАДОВИЋ мр сц. мед МИЛИ, продужава 
се дужност в.д. начелника Град ске управе за здравство, 
почев од 01. 10. 2017. године, до постављења начелника 
Градске управе за здравство по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже до 18. децембра 2017. године.   

II.  Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 

43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је мр сц. мед Мила Уверић – Радовић, 
показала изузетно залагање и резултате на пословима које 
је обављала, да има положен државни стручни испит, и да 
у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу 
стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за здравство, одлучено је као у диспози-
тиву Решења.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-52/dž
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

794
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КОЈАДИНОВИЋ мр ДРАГАНИ, продужава се дуж-
ност в.д. заменика начелника Градске управе за здравство, 
почев од 01. 10. 2017. године, до постављења заменика 
начелника Градске управе за здравство по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.   

II.  Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
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пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је мр Драгана Којадиновић, показала 
изузетно залагање и резултате на пословима које је 
обављала, да има положен државни стручни испит, и да у 
време постављања за вршиоца дужности има статус служ-
беника, у смислу Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу 
стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за здравство, одлучено је као у диспози-
тиву Решења.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/đ
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

795
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИХАЈЛОВИЋ ДЕЈАНУ, дипломираном правнику, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
урбанизам и грађевинске послове, почев од 01. 10. 2017. 
године, до постављења начелника Градске управе за урба-
низам и грађевинске послове по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.   

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Дејан Михајловић, дипломирани 
правник, показао изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављао, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, одлу-
чено је као у диспозитиву Решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/е
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИЛЕНКОВИЋ ВЛАДИМИРУ, дипломираном прав-
нику,  продужава се дужност в.д. заменика начелника Град-
ске управе за урбанизам и грађевинске послове, почев од 
01. 10. 2017. године, до постављења заменика начелника 
Градске управе за урбанизам и грађевинске послове по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.   
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II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Владимир Миленковић, дипломи-
рани правник, показао изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављао, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Градске управе за урбанизам и 
грађевинске послове, одлучено је као у диспозитиву 
Решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/f
30. септембар 2017. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

797
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КАШИЋ ТАТЈАНИ, дипломираном инжењеру пољо-
привреде, продужава се дужност в.д. начелника Градске 

управе за заштиту животне средине, почев од 01. 10. 2017. 
године, до постављења начелника Градске управе за 
заштиту животне средине по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже још три месеца.   

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава 
начелнике и заменике начелника градских управа и решава 
о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Татјана Кашић, дипломирани 
инжењер пољопривреде, показала изузетно залагање и 
резултате на пословима које је обављала, да има положен 
државни стручни испит, и да у време постављања за врши-
оца дужности има статус службеника, у смислу Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за заштиту животне 
средине, одлучено је као у диспозитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/g
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

798
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

I. БЈЕЛИЦА ЕЛМИ, дипломираном хемичару - биохемије, 
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске 
управе за заштиту животне средине, почев од 01. 10. 2017. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за заштиту животне средине по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.    

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава 
начелнике и заменике начелника градских управа и решава 
о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Елма Бјелица, дипломирани хеми-
чар - биохемија, показала изузетно залагање и резултате 
на пословима које је обављала, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Градске управе за заштиту животне сре-
дине, одлучено је као у диспозитиву Решења. 
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/h
30. септембар 2017. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

799
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 

I. БАСАРИЋ ЂОРЂУ, дипломираном инжењеру 
саобраћаја - мастер, продужава се дужност в.д. начелника 
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 01. 10. 
2017. године, до постављења начелника Градске управе 
за саобраћај и путеве по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже још три месеца.   

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Ђорђе Басарић, дипломирани 
инжењер саобраћаја - мастер, показао изузетно залагање 
и резултате на пословима које је обављао, да има поло-
жен државни стручни испит, и да у време постављања за 
вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за саобраћај и 
путеве, одлучено је као у диспозитиву Решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/i
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 

I. ПАВЛОВ  РАДИВОЈУ, дипломираном саобраћајном 
инжењеру, продужава се дужност в.д. заменика начелника 
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 01. 10. 
2017. године, до постављења заменика начелника Град-
ске управе за саобраћај и путеве по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже још три месеца.   

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Радивој Павлов, дипломирани 
саобраћајни инжењер, показао изузетно залагање и резул-
тате на пословима које је обављао, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Градске управе за саобраћај и путеве, 
одлучено је као у диспозитиву Решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/ј
30. септембар 2017. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 

I. ДУНЂЕРСКИ др БОРИВОЈУ, продужава се дужност 
в.д. начелника Градске управе за опште послове, почев од 
01. 10. 2017. године, до постављења начелника Градске 
управе за опште послове по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже још три месеца.   

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је др Боривоје Дунђерски, показао 
изузетно залагање и резултате на пословима које је 
обављао, да има положен државни стручни испит, и да у 
време постављања за вршиоца дужности има статус служ-
беника, у смислу Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу 
стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за опште послове, одлучено је као у дис-
позитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/k
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ЂОРЂЕВИЋ ЗОРИ, дипломираном правнику, проду-
жава се дужност в.д. начелника Градске управе за прописе, 
почев од 01. 10. 2017. године, до постављења начелника 
Градске управе за прописе по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.   

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Зора Ђорђевић, дипломирани прав-
ник, показала изузетно залагање и резултате на пословима 
које је обављала, да има положен државни стручни испит, 
и да у време постављања за вршиоца дужности има ста-
тус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за прописе, одлучено је као у диспозитиву 
Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/lj
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. МАТОВИЋ ДАНИЦИ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за прописе, почев од 01. 10. 2017. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за прописе по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Даница Матовић, дипломирани 
правник, показала изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављала, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за прописе, одлучено је као у диспозитиву 
Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/m
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. МОРАВСКИ ГОРДАНИ, дипломираном правнику-
мастер, продужава се дужност в.д. директора Бироа за 
пружање правне помоћи, почев од 01. 10. 2017. године, до 
постављења директора Бироа за пружање правне помоћи 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Гордана Моравски, дипломирани 
правник-мастер, показала изузетно залагање и резултате 
на пословима које је обављала, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Бироа за пружање правне помоћи, одлу-
чено је као у диспозитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД         
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/n
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ШКОРИЋ ЧЕДОМИРУ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. заменика директора Бироа за 
пружање правне помоћи, почев од 01. 10. 2017. године, до 
постављења заменика директора Бироа за пружање правне 
помоћи по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три 
месеца.    

II.  Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Чедомир Шкорић, дипломирани 
правник, показао изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављао, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Бироа за пружање правне помоћи, одлучено је као у дис-
позитиву Решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/nj
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. АМИЏИЋ МИЛОВАНУ, дипломираном правнику-
мастер, продужава се дужност в.д. шефа Службе за 
заједничке послове, почев од 01. 10. 2017. године, до 
постављења шефа Службе за заједничке послове по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Милован Амиџић, дипломирани 
правник-мастер, показао изузетно залагање и резултате 
на пословима које је обављао, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Службе за заједничке послове, одлучено 
је као у диспозитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-52/о
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ГЛАДОВИЋ ТАТЈАНИ, дипломираном економисти, 
продужава се дужност в.д. заменика шефа Службе за 
заједничке послове, почев од 01. 10. 2017. године, до 
постављења заменика шефа Службе за заједничке послове 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Татјана Гладовић, дипломирани 
економиста, показала изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављала, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Службе за заједничке послове, одлучено 
је као у диспозитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/p
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ТОМАШ ЛИДИЈИ, дипломираном инжењеру техно-
логије, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе 
за образовање, почев од 01. 10. 2017. године, до постављења 
начелника Градске управе за образовање по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Лидија Томаш, дипломирани 
инжењер технологије, показала изузетно залагање и резул-
тате на пословима које је обављала, да има положен 
државни стручни испит, и да у време постављања за врши-
оца дужности има статус службеника, у смислу Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за образовање, 
одлучено је као у диспозитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/r
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. МАРКОВИЋ МИРЈАНИ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за образовање, почев од 01. 10. 2017. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за образовање по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Мирјана Марковић, дипломирани 
правник, показала изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављала, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за образовање, одлучено је као у диспо-
зитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/s
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ГРКАВАЦ ВЕРИ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. начелника Градске управе за социјалну и 
дечију заштиту, почев од 01. 10. 2017. године, до постављења 
начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

II.  Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Вера Гркавац, дипломирани прав-
ник, показала изузетно залагање и резултате на пословима 
које је обављала, да има положен државни стручни испит, 
и да у време постављања за вршиоца дужности има ста-
тус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, одлучено 
је као у диспозитиву Решења.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/š
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ДРАШКОВИЋ НЕНАДУ, дипломираном правнику, 
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске 
управе за социјалну и дечију заштиту, почев од 01. 10. 2017. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за социјалну и дечију заштиту по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.     

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Ненад Драшковић, дипломирани 
правник, показао изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављао, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, одлучено 
је као у диспозитиву Решења.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-52/t
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. СРДАНОВ ВЕСНИ, дипломираном правнику, проду-
жава се дужност в.д. начелника Градске управе за културу, 
почев од 01. 10. 2017. године, до постављења начелника 
Градске управе за културу по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже још три месеца.     

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Весна Срданов, дипломирани прав-
ник, показала изузетно залагање и резултате на пословима 
које је обављала, да има положен државни стручни испит, 
и да у време постављања за вршиоца дужности има ста-
тус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за културу, одлучено је као у диспозитиву 
Решења.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/u
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

813
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ШИЈАК ЗОРИЦИ, дипломираном математичару-мате-
матика финансија, продужава се дужност в.д. заменика 
начелника Градске управе за културу, почев од 01. 10. 2017. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за културу по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још 
три месеца.     

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Зорица Шијак, дипломирани мате-
матичар-математика финансија, показала изузетно 
залагање и резултате на пословима које је обављала, да 
има положен државни стручни испит, и да у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника, 
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, а у циљу стварања 
неопходних услова за рад и функционисање Градске управе 
за културу, одлучено је као у диспозитиву Решења.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-52/v
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. БИЛИНОВИЋ САШИ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за при-
вреду, почев од 01. 10. 2017. године, до постављења начел-
ника Градске управе за привреду по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже још три месеца.     

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Саша Билиновић, дипломирани 
правник, показао изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављао, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за привреду, одлучено је као у диспози-
тиву Решења.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/z
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ДУКИЋ СЛАВКИ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за при-
вреду, почев од 01. 10. 2017. године, до постављења заме-
ника начелника Градске управе за привреду по спроведе-
ном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Славка Дукић, дипломирани прав-
ник, показала изузетно залагање и резултате на пословима 
које је обављала, да има положен државни стручни испит, 
и да у време постављања за вршиоца дужности има ста-
тус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за привреду, одлучено је као у диспози-
тиву Решења.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/ž
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. БАНЧИ ФЕРЕНЦУ, дипломираном инжењеру пољо-
привреде, продужава се дужност  в.д. директора Дирекције 
за робне резерве, почев од 01. 10. 2017. године, до 
постављења директора Дирекције за робне резерве по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

II.  Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Ференц Банчи, дипломирани 
инжењер пољопривреде, показао изузетно залагање и 
резултате на пословима које је обављао, да има положен 
државни стручни испит, и да у време постављања за врши-
оца дужности има статус службеника, у смислу Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Дирекције за робне резерве, одлу-
чено је као у диспозитиву Решења.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/а1
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. СТАНИВУК мр РАДЕТУ, продужава се дужност в.д. 
заменика директора Дирекције за робне резерве, почев од 
01. 10. 2017. године, до постављења заменика директора 
Дирекције за робне резерве по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.     

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Станивук мр Раде, показао изу-
зетно залагање и резултате на пословима које је обављао, 
да има положен државни стручни испит, и да у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника, 
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, а у циљу стварања 
неопходних услова за рад и функционисање Дирекције за 
робне резерве, одлучено је као у диспозитиву Решења.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/b1
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 

I. ЋУЛУМ МИЛОШУ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
финансије, почев од 01. 10. 2017. године, до постављења 
начелника Градске управе за финансије по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.   

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава 
начелнике и заменике начелника градских управа и решава 
о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Ћулум Милош, показао изузетно 
залагање и резултате на пословима које је обављао, да 
има положен државни стручни испит, и да у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника, 
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, а у циљу стварања 
неопходних услова за рад и функционисање Градске управе 
за финансије, одлучено је као у диспозитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/с1
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

819
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 
I. ЈОВАНОВИЋ РАДЕТУ, продужава се дужност в.д. 

заменика начелника Градске управе за финансије, почев 
од 01. 10. 2017. године, до постављења заменика начел-
ника Градске управе за финансије по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже још три месеца.   

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава 
начелнике и заменике начелника градских управа и решава 
о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Јовановић Раде, показао изузетно 
залагање и резултате на пословима које је обављао, да 
има положен државни стручни испит, и да у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника, 
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, а у циљу стварања 
неопходних услова за рад и функционисање Градске управе 
за финансије, одлучено је као у диспозитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/č1
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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820
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ПРПА СТАНИСЛАВИ, дипломираном економисти, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске пореске 
управе, почев од 01. 10. 2017. године, до постављења начел-
ника Градске пореске управе по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.    

II.  Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Станислава Прпа, дипломирани 
економиста, показала изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављала, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Градске пореске управе, одлучено је као 
у диспозитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/ć1
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 109. сед-
ници од 30. септембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЖИВКОВИЋ-ДРЕЗГИЋ МИРИ, дипломираном еконо-
мисти-мастер, продужава се дужност в.д. заменика начел-
ника Градске пореске управе, почев од 01. 10. 2017. године, 
до постављења заменика начелника Градске пореске управе 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.   

II.  Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Мира Живковић-Дрезгић, дипло-
мирани економиста-мастер, показала изузетно залагање 
и резултате на пословима које је обављала, да има поло-
жен државни стручни испит, и да у време постављања за 
вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске пореске управе, одлу-
чено је као у диспозитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-52/d1
30. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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Градоначелник

822
На основу поглавља 11. тачка 4. став 16. Акционог плана 

запошљавања Града Новог Сада за 2017. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 5/17, 11/17, 22/17 и 36/17), 
а поводом Јавног позива за доделу субвенције за 
самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2017. 
години, на предлог Комисије за реализацију мера 
запошљавања, Градоначелник Града Новог Сада доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ 
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

У 2017. ГОДИНИ
Члан 1.

У Одлуци о одобравању субвенције за самозапошљавање 
на територији Града Новог сада у 2017. години број 
3-355/2017-II од 11. септембра 2017. године, у тачки 2. у 
табели у редном броју 7, подносилац захтева Биљана Голуб, 
колона „Адреса подносиоца захтева“ мења се и гласи: 
„Булевар патријарха Павла 24/1/4“,

- у редном броју 15, подносилац захтева Предраг Рава, 
колона „Адреса подносиоца захтева“ мења се и гласи: 
„Булевар краља Петра I 28д/4/16, Нови Сад“,

- у редном броју 20, подносилац захтева Анђа Радош, 
колона „Адреса подносиоца захтева“ мења се и гласи: 
„Краља Петра I 18а, Ветерник“,

- у редном броју 30, подносилац захтева Љиљана 
Петковић, колона „Адреса подносиоца захтева“ мења 
се и гласи: „Булевар краља Петра I 36/12, Нови Сад“,

- у редном броју 56, подносилац захтева Снежана 
Шкрбић, колона „Адреса подносиоца захтева“ мења 
се и гласи: „Теодора Крачуна 6, Нови Сад“,

- у редном броју 82. колона „Име и презиме подносиоца 
захтева“ мења се и гласи: „Крешимир Хостонски“,

- у редном броју 88, подносилац захтева Јелица 
Станковић, колона „Адреса подносиоца захтева“ мења 
се и гласи: „Балзакова 61/8/129, Нови Сад“,

- у редном броју 92, подносилац захтева Бошко 
Раусављевић, колона „Адреса подносиоца захтева“ 
мења се и гласи: „Александре Сердјукове 40, Ветер-
ник“.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-355/2017-1-II
18. септембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

823
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16- одлука 
УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗЦИЈЕ НА САМАРСКОМ ПУТУ У 
ЛЕДИНЦИМА

I.  Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
на Самарском путу у Лединцима.

II. Налаже се Јавном комунланом предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Технич-
ком регулисању саобраћаја број С-161/17 од 7. априла 
2017. године који је израдило Одељење за развој и 
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 2017. 
године.

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
БРОЈ: IV-34-4051/2017 
29. септембар 2017. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

824
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16- одлука 
УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗЦИЈЕ У УЛИЦИ БРАЋЕ 

ЈОВАНДИЋ У НОВОМ САДУ

I.  Одређује се постављање вертикалне саобраћајне 
сигнализације и обележавање хоризонталне саобраћајне 
сигнализације у Улици браће Јовандић у Новом Саду у 
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складу са Техничким регулисањем саобраћаја број С-344/17 
од 31. јула 2017. године који је израдило Одељење за развој 
и управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

II. Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.

III. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 2017. 
године.

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2046/2017 
3.октобар 2017. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

789 Решење о продужавању дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 комуналне послове (Беновић Ненад) 2113

790 Решење о продужавању дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за комуналне послове 
 (Станојевић Зоран) 2113

791 Решење о продужавању дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 спорт и омладину (Мастиловић 
 Властимир) 2114

792 Решење о продужавању дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за спорт и омладину 
 (Крсмановић др Огњен) 2114

793 Решење о продужавању дужности 
 в.д. начелника Градске управе за здра-  
 ство (Уверић-Радовић мр сц. мед Мила) 2115

794 Решење о продужавању дужности 
 в.д. заменика начелника Градске управе 
 за здравство (Којадиновић мр Драгана) 2115

795 Решење о продужавању дужности 
 в.д. начелника Градске управе за урба-
 низам и грађевинске послове 
 (Михајловић Дејан) 2116

796 Решење о продужавању дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за урбанизам и грађевинске 
 послове (Миленковић Владимир) 2116

797 Решење о продужавању дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 заштиту животне средине (Кашић 
 Татјана) 2117

798 Решење о продужавању дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за заштиту животне средине 
 (Бјелица Елма) 2117

799 Решење о продужавању дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 саобраћај и путеве (Басарић Ђорђе) 2118

800 Решење о продужавању дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за саобраћај и путеве (Павлов 
 Радивој) 2119

801 Решење о продужавању дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 опште послове (Дунђерски др Боривој) 2119

802 Решење о продужавању дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 прописе (Ђорђевић Зора)  2120

803 Решење о продужавању дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за прописе (Матовић Даница)  2120

804 Решење о продужавању дужности 
 в.д. директора Бироа за пружање 
 правне помоћи (Моравски Гордана)  2121

805 Решење о продужавању дужности 
 в.д. заменика директора Бироа за 
 пружање правне помоћи (Шкорић 
 Чедомир)  2121

806 Решење о продужавању дужности 
 в.д. шефа Службе за заједничке 
 послове (Амиџић Милован)  2122

807 Решење о продужавању дужности 
 в.д. заменика шефа Службе за заје-
 дничке послове (Гладовић Татјана)  2122

808 Решење о продужавању дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 образовање (Томаш Лидија)  2123

809 Решење о продужавању дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за образовање (Марковић 
 Мирјана)  2123

810 Решење о продужавању дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 социјалну и дечију заштиту (Гркавац 
 Вера)  2124

811 Решење о продужавању дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за социјалну и дечију заштиту 
 (Драшковић Ненад)  2124

812 Решење о продужавању дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 културу (Срданов Весна)  2125

813 Решење о продужавању дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за културу (Шијак Зорица)  2125

814 Решење о продужавању дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 привреду (Билиновић Саша)  2126
815 Решење о продужавању дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за привреду (Дукић Славка)  2126
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

816 Решење о продужавању дужности 
 в.д. директора Дирекције за робне 
 резерве (Банчи Ференц)  2127
817 Решење о продужавању дужности 
 в.д. заменика директора Дирекције 
 за робне резерве (Станивук мр Раде)  2127
818 Решење о продужавању дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 финансије (Ћулум Милош) 2128
819 Решење о продужавању дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за финансије (Јовановић Раде) 2128
820 Решење о продужавању дужности 
 в.д. начелника Градске пореске управе 
 (Прпа Станислава) 2129
821 Решење о продужавању дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 пореске управе (Живковић-Дрезгић 
 Мира) 2129

Градоначелник

822 Одлука о изменама Одлуке о одобра-
 вању субвенције за самозапошљава-
 ње на територији Града Новог Сада у 
 2017. години 2130

Градска управа за саобраћај и путеве

823 Решење о постављању саобраћајне 
 сигнализције на Самарском путу у 
 Лединцима 2130

824 Решење о постављању саобраћајне 
 сигнализције у Улици браће Јовандић 
 у Новом Саду 2130


