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ГРАД НОВИ САД

Градско веће
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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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. ЗОРА ЂОРЂЕВИЋ  разрешава се дужности в.д. начел-

ника Градске управе за прописе, са 31.12.2017. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 

Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/l 
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. ДАНИЦА МАТОВИЋ  разрешава се дужности в.д. заме-

ника начелника Градске управе за прописе, са 31.12.2017. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/lj 
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ЗОРА ЂОРЂЕВИЋ, дипломирани правник, поставља 

се за в.д. начелника Градске управе за прописе, почев од 
01. јануара 2018. године, до постављења начелника Град-
ске управе за прописе, по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
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ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да је Зора Ђорђевић, дипломирани 
правник, 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, произилази да испуњава услове за постављење 
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. 
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/nj1
29. децембар 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 134. седници 
од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДАНИЦА МАТОВИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. заменика начелника Градске управе за прописе, 
почев од 01. јануара 2018. године, до постављења заменика 
начелника Градске управе за прописе, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на 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. гласник 
РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе за 
поједине области, када је према посебном закону, градска 
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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да је Даница Матовић, дипломирани 
правник, 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, произилази да испуњава услове за постављење 
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. 
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/о1
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    

I. СТАНИСЛАВА ПРПА разрешава се дужности в.д. 
начелника Градске пореске управе, са 31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/c1 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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6
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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. МИРА ЖИВКОВИЋ-ДРЕЗГИЋ разрешава се дужно-

сти в.д. заменика  начелника Градске пореске управе, са 
31.12.2017. године. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/č1 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

7
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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СТАНИСЛАВА ПРПА, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. начелника Градске пореске управе, 
почев од 01. јануара 2018. године, до постављења начел-
ника Градске пореске управе, по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, произилази да испуњава услове за постављење 
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. 
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-77/dž2
29. децембар 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 134. седници 
од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИРА ЖИВКОВИЋ-ДРЕЗГИЋ, дипломирани еконо-
миста-мастер, поставља се за в.д. заменика начелника 
Градске пореске управе, почев од 01. јануара  2018. године, 
до постављења заменика начелника Градске пореске 
управе, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на 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).
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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. гласник 
РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе за 
поједине области, када је према посебном закону, градска 
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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, произилази да испуњава услове за 
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/đ2
29. децембар 2017. године
НОВИ САД  
  Градоначелник

Милош Вучевић, с.р

9
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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. МИЛОШ ЋУЛУМ разрешава се дужности в.д. начел-

ника Градске управе за финансије, са 31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/a1 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

10
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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. РАДЕ ЈОВАНОВИЋ  разрешава се дужности в.д. заме-

ника  начелника Градске управе за финансије, са 31.12.2017. 
године. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/b1 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

11
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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. РАДЕ ЈОВАНОВИЋ поставља се за в.д. начелника 
Градске управе за финансије, почев од 01. јануара 2018. 
године, до постављења начелника Градске управе за 
финансије, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на 
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).
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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 
спеце, произилази да испуијалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит и најмање пет година 
радног искуства у струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да је Раде Јовановић, 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 самоуправњава услове за 
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/ć2
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СЛОБОДАН ПРПА, дипломирани економиста, поставља 
се за в.д. заменика начелника Градске управе за финансије, 
почев од 01. јануара 2018. године, до постављења заме-
ника начелника Градске управе за финансије, по спрове-
деном јавном конкурсу, а најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за финансије, а 
имајући у виду да, Слободан Прпа, дипломирани економи-
ста, 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, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у дис-
позитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/d2
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. ВЕРА ГРКАВАЦ разрешава се дужности в.д. начел-

ника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, са 
31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА     
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/r 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р

14
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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

    I. НЕНАД ДРАШКОВИЋ разрешава се дужности в.д. 
заменика  начелника Градске управе за социјалну и дечију 
заштиту, са 31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/s 
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЕРА ГРКАВАЦ, дипломирани правник, поставља се 
за в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију 
заштиту, почев од 01. јануара 2018. године, до постављења 
начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, 
произилази да испуњава услове за постављење за врши-
оца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, 
те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-77/u1
29. децембра 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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. НЕНАД ДРАШКОВИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. заменика начелника Градске управе за социјалну 
и дечију заштиту, почев од 01. јануара  2018. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту, по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да је Ненад Драшковић, дипломирани 
правник, показао је 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, 

произилази да испуњава услове за постављење за врши-
оца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, 
те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-77/v1
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. ЛИДИЈА ТОМАШ разрешава се дужности в.д. начел-

ника Градске управе за образовање, са 31.12.2017. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 

Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/o 
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

    I. МИРЈАНА МАРКОВИЋ разрешава се дужности в.д. 
заменика  начелника Градске управе за образовање, са 
31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/p 
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЛИДИЈА ТОМАШ, дипломирани инжењер технологије, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за 
образовање, почев од 01. јануара 2018. године, до 
постављења начелника Градске управе за образовање, по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, произилази да испуњава услове за 

постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/š1
29. децембар 2017. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

20
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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИРЈАНА МАРКОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за образовање, почев од 01. јануара 2018. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за 
образовање, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
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дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, 
произилази да испуњава услове за постављење за врши-
оца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, 
те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/t1
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. ВЕСНА СРДАНОВ  разрешава се дужности в.д. начел-

ника Градске управе за културу, са 31.12.2017. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 

Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/š 
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. ЗОРИЦА ШИЈАК разрешава се дужности в.д. заме-

ника  начелника Градске управе за културу, са 31.12.2017. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/t 
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЕСНА СРДАНОВ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. начелника Градске управе за културу, почев од 
01. јануара 2018. године, до постављења начелника Градске 
управе за културу, по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже на 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. гласник 
РС", број 21/16), прописано је да за начелника управе за 
поједине области, када је према посебном закону, градска 
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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
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- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да је Весна Срданов, дипломирани 
правник, 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, произилази да испуњава услове за постављење 
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. 
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/z1
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРИЦА ШИЈАК, дипломирани математичар-матема-
тика финансија, поставља се за в.д. заменика начелника 
Градске управе за културу, почев од 01. јануара  2018. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за културу, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на 
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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у дис-
позитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-77/ž1
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. САША БИЛИНОВИЋ  разрешава се дужности в.д. 

начелника Градске управе за привреду, са 31.12.2017. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/u 
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. СЛАВКА ДУКИЋ разрешава се дужности в.д. заме-

ника  начелника Градске управе за привреду, са 31.12.2017. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:II-020-4/2017-77/v 
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. САША БИЛИНОВИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. начелника Градске управе за привреду, почев од 
01. јануара 2018. године, до постављења начелника Град-
ске управе за привреду, по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, 
произилази да испуњава услове за постављење за врши-
оца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, 
те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/a2
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. јануара  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СЛАВКА ДУКИЋ, дипломирани правник, поставља се 
за в.д. заменика начелника Градске управе за привреду, 
почев од 01. јануара 2018. године, до постављења заме-
ника начелника Градске управе за привреду, по спроведе-
ном јавном конкурсу, а најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, 
произилази да испуњава услове за постављење за врши-
оца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, 
те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/b2
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

29
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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    

I. ГОРДАНА МОРАВСКИ разрешава се дужности в.д. 
директора Бироа за пружање правне помоћи, са 31.12.2017. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/m 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

30
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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. ЧЕДОМИР ШКОРИЋ разрешава се дужности в.д. заме-

ника  директора Бироа за пружање правне помоћи, са 
31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/n 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

31
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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ГОРДАНА МОРАВСКИ, дипломирани правник-мастер, 
поставља се за в.д. директора Бироа за пружање правне 
помоћи, почев од 01. јануара  2018. године, до постављења 
директора Бироа за пружање правне помоћи, по спрове-
деном јавном конкурсу, а најдуже на 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).
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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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, произилази да испуњава услове за постављење 
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. 
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/p1
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЧЕДОМИР ШКОРИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. заменика директора Бироа за пружање правне 
помоћи, почев од 01. јануара 2018. године, до постављења 
заменика директора Бироа за пружање правне помоћи, по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, 
произилази да испуњава услове за постављење за врши-
оца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, 
те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/r1
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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33
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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
   
I. ТАТЈАНА КАШИЋ разрешава се дужности в.д. начел-

ника Градске управе за заштиту животне средине, са 
31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/f 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД 
  Градоначелник

Милош Вучевић, с.р

34
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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. ЕЛМА БЈЕЛИЦА разрешава се дужности в.д. заме-

ника начелника Градске управе за заштиту животне сре-
дине, са 31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/g 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р

35
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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ТАТЈАНА КАШИЋ, дипломирани инжењер 
пољопривреде, поставља се за в.д. начелника Градске 
управе за заштиту животне средине, почев од 01. јануара  

2018. године, до постављења начелника Градске управе 
за заштиту животне средине, по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, произилази да испуњава услове за 
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/j1
29. децембар 2017. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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36
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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ЕЛМА БЈЕЛИЦА, дипломирани хемичар - биохемије, 

поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за заштиту животне средине, почев од 01. јануара  2018. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за заштиту животне средине, по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да је Елма Бјелица, дипломирани хеми-
чар - биохемије, 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, произилази да испуњава услове за постављење 

за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. 
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-77/к1
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. ЂОРЂЕ БАСАРИЋ разрешава се дужности в.д. начел-

ника Градске управе за саобраћај и путеве, са 31.12.2017. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/h 
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. РАДИВОЈ ПАВЛОВ разрешава се дужности в.д. заме-

ника начелника Градске управе за саобраћај и путеве, са 
31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/i 
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЂОРЂЕ БАСАРИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја 
- мастер, поставља се за в.д. начелника Градске управе 
за саобраћај и путеве, почев од 01. јануара  2018. године, 
до постављења начелника Градске управе за саобраћај и 
путеве, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, произилази да испуњава услове за 

постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/l1
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. РАДИВОЈ ПАВЛОВ, дипломирани саобраћајни 
инжењер, поставља се за в.д. заменика начелника Град-
ске управе за саобраћај и путеве, почев од 01. јануара  
2018. године, до постављења заменика начелника Град-
ске управе за саобраћај и путеве, по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
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дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да је Радовој Павлов, дипломирани 
саобраћајни инжењер, 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, произилази да испуњава услове за 
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/lj1
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. Др БОРИВОЈЕ ДУНЂЕРСКИ, разрешава се дужности 

в.д. начелника Градске управе за опште послове, са 31.12. 
2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/j 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД 
  Градоначелник

Милош Вучевић, с.р

42 
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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

 I. НЕБОЈША МИРКОВИЋ разрешава се дужности в.д. 
заменика начелника Градске управе за опште послове, са 
31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/k 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

43
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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Др БОРИВОЈЕ ДУНЂЕРСКИ, поставља се за в.д. 
начелника Градске управе за опште послове, почев од 01. 
јануара  2018. године, до постављења начелника Градске 
управе за опште послове, по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
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- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, произи-
лази да испуњава услове за постављење за вршиоца дуж-
ности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је 
одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/m1
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. НЕБОЈША МИРКОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за опште послове, почев од 01. јануара  2018. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за опште 
послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на 
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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да је Небојша Мирковић, 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, 
произилази да испуњава услове за постављење за врши-
оца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, 
те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/n1
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    

I. ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ разрешава се дужности в.д. 
начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске 
послове, са 31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/đ 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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46
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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. ВЛАДИМИР МИЛЕНКОВИЋ разрешава се дужности 

в.д. заменика начелника Градске управе за урбанизам и 
грађевинске послове, са 31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/e 
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за урбани-
зам и грађевинске послове, почев од 01. јануара  2018. 
године, до постављења начелника Градске управе за урба-
низам и грађевинске послове, по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, 
произилази да испуњава услове за постављење за врши-
оца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, 
те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/h1
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЛАДИМИР МИЛЕНКОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за урбанизам и грађевинске послове, почев од 01. јануара  
2018. године, до постављења заменика начелника Град-
ске управе за урбанизам и грађевинске послове, по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже на 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).
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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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, произилази да испуњава услове за постављење 
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. 
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ    
Број: II-020-4/2017-77/i1
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. ДЕЈАН МАНДИЋ разрешава се дужности в.д. начел-

ника Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције, са 31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/c 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

50
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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. ГОРДАНА ГРАБОВАЦ разрешава се дужности в.д. 

заменика начелника Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције, са 31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/č 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

51
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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДЕЈАН МАНДИЋ, дипломирани економиста, поставља 
се за в.д. начелника Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције, почев од 01. јануара  2018. године, 
до постављења начелника Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције, по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже на 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).
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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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/dž1
29. децембар 2017. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

52
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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ГОРДАНА ГРАБОВАЦ, дипломирани инжењер за пред-
узетни менаџмент, поставља се за в.д. заменика начелника 
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, 
почев од 01. јануара  2018. године, до постављења заме-
ника начелника Градске управе за грађевинско земљиште 

и инвестиције, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/đ1
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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53
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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. ВЛАСТИМИР МАСТИЛОВИЋ разрешава се дужности 

в.д. начелника Градске управе за спорт и омладину, са 
31.12. 2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/ć 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р

54
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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. Др ОГЊЕН КРСМАНОВИЋ разрешава се дужности 

в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омла-
дину, са 31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/d 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р

55
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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЛАСТИМИР МАСТИЛОВИЋ, мастер економиста, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за спорт и 
омладину, почев од 01. јануара  2018. године, до постављења 
начелника Градске управе за спорт и омладину, по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, произилази да испуњава услове за постављење 
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. 
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/e1
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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56

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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Др ОГЊЕН КРСМАНОВИЋ, поставља се за в.д. заме-
ника начелника Градске управе за спорт и омладину, почев 
од 01. јануара 2018. године, до постављења заменика начел-
ника Градске управе за спорт и омладину, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да је др 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, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 

одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у дис-
позитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/f1
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. НЕНАД БЕНОВИЋ разрешава се дужности в.д. начел-

ника Градске управе за комуналне послове, са 31.12. 2017. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/a 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

58
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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ разрешава се дужности в.д. 

заменика начелника Градске управе за комуналне послове, 
са 31.12. 2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/b 
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за кому-
налне послове, почев од 01.  јануара  2018. године, до 
постављења начелника Градске управе за комуналне 
послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на 
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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, 
произилази да испуњава услове за постављење за врши-

оца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, 
те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/ć1
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. НЕНАД БЕНОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за комуналне послове, почев од 01. јануара  2018. године, 
до постављења заменика начелника Градске управе за 
комуналне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
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дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, 
произилази да испуњава услове за постављење за врши-
оца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, 
те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/d1
29. децембар 2017. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р

61
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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. Мр ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ разрешава се дужно-

сти в.д. заменика начелника Градске управе за здравство, 
са 31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/dž 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р

62
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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Мр ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ поставља се за в.д. 
начелника Градске управе за здравство, почев од 01. јануара  
2018. године, до постављења начелника Градске управе 
за здравство, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, произи-
лази да испуњава услове за постављење за вршиоца дуж-
ности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је 
одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/g1
29. децембар 2017. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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63
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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЕРИЦА ЗОРИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. заменика начелника Градске управе за здрав-
ство, почев од 01. јануара  2018. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за здравство, по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да је Верица Зорић, 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, 
произилази да испуњава услове за постављење за врши-

оца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, 
те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/e2
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. ТАТЈАНА ГЛАДОВИЋ разрешава се дужности в.д. 

заменика  шефа Службе за заједничке послове, са 
31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/nj 
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ТАТЈАНА ГЛАДОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. заменика шефа Службе за заједничке 
послове, почев од 01. јануара 2018. године, до постављења 
заменика шефа Службе за заједничке послове, по спрове-
деном јавном конкурсу, а најдуже на 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).
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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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, произилази да испуњава услове за постављење 
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. 
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/s1
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    

I. ФЕРЕНЦ БАНЧИ разрешава се дужности в.д. дирек-
тора Дирекције за робне резерве, са 31.12.2017. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2017-77/z 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

67
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 134. сед-
ници од 29. децембра 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
    
I. Мр РАДЕ СТАНИВУК разрешава се дужности заме-

ника  директора Дирекције за робне резерве, са 31.12.2017. 
године. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:II-020-4/2017-77/ž 
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

68
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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ФЕРЕНЦ БАНЧИ, дипломирани инжењер пољо-
привреде, поставља се за в.д. директора Дирекције за 
робне резерве, почев од 01. јануара 2018. године, до 
постављења директора Дирекције за робне резерве, по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на 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).



28. страна – Броj 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 8. јануар 2018.

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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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, произилази да испуњава услове за 
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-77/с2
29. децембар 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 134. сед-
ници од 29. децембра  2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Мр РАДЕ СТАНИВУК  поставља се за в.д. заменика 
директора Дирекције за робне резерве, почев од 01. јануара 
2018. године, до постављења заменика директора Дирекције 

за робне резерве, по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже на 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. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да је мр Раде Станивук, 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, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у дис-
позитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2017-77/č2
29. децембар 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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 Градоначелник

70
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градоначел-
ник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ВЕРИЦА ЗОРИЋ разрешава се дужности помоћника 

начелника за правне послове и здравствену заштиту у 
Градској управи за здравство, са 31. децембром 2017. 
године, због постављења на другу функцију.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 50-1/2017-181-II
29. децембар 2017. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р

71
На основу члана 11. став 1. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бропј 53/17), Градо-
начелник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. МИЛОШ ЋУЛУМ, дипломирани економиста, поставља 

се за заменика шефа Службе за буџетску инспекцију, почев 
од 1. јануара 2018. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2017-12485
29. децембар 2017. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р

Градска управа за саобраћај и путеве

72
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10-исп. 19/10-исп. 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп. 28/14, 11/15, 74/16 и 21/17), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА 

У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ ОБЈЕКАТА 
„НОВОСАДСКОГ САЈМА“ У НОВОМ САДУ

I. Одређују се јавна паркиралишта зa путничке аутомо-
биле у непосредној близини објеката „Новосадског сајма“ 
у Новом Саду:

-  у Улици Новосадског сајма, од Улице Дринске до 
Улице Хајдук Вељкове,

-  у Улици Новосадског сајма, од Хајдук Вељкове до 
Мичуринове улице,

-  на платоу испред сајамске хале, на углу улица Ново-
садског сајма и Хајдук Вељкове,

-  на платоу између Мичуринове и Хајдук Вељкове 
улице,

-  на делу тротоара испред сајамске хале у Хајдук 
Вељковој улици,

-  у Улици браће Поповић на непарној страни, од Улице 
Хајдук Вељкове до Улице Стевана Мокрањца,

-  у Улици Бранка Бајића,
-  у Мичуриновој улици и
-  у Улици Богдана Гарабантина.
Укупан капацитет јавних паркиралишта из става 1. ове 

тачке је 1341 паркинг-место.
Јавна паркиралишта из става 1. ове тачке користиће се 

као општа паркиралишта, изузев за време трајања сајамских 
манифестација, када ће се посебним решењем одредити 
као паркиралишта под наплатом.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да  паркиралишта из тачка I. овог решења 
уреди, опреми и обележи према Пројектима техничког 
регулисања саобраћаја број ПС0273-01 из фебруара 2017. 
године и ПС0273-02 из децембра 2017. године – као допу-
ном, који је израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, у 
свему изузев постављања допунских табли којима се јавна 
паркиралишта обележавају као паркиралишта под напла-
том. 

III. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције.

V. Рок за извршење овог решења је 20. јануар 2018. 
године.

VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о одређивању општег паркиралишта у делу Хајдук Вељкове 
улице у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 5/17).

VII. 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-34-5471/2017 
28. децембар 2017. године 
НОВИ САД в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с.р.
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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 – УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС) и члана 9. 
Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Служ-
бени 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 ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 
УЛИЦИ КАРАСА ПАЛА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици Караса 
Пала у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Технич-
ком регулисању саобраћаја број С-719/17 од 
15. децембра 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 30. март 2018. 
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-34-12/2018 
8. јануар 2018. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

74
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 – УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС) и члана 9. 
Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Служ-
бени 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 ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 

УЛИЦИ ОСЛОБОЂЕЊА У КАЋУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици 
ослобођења у Каћу.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Технич-
ком регулисању саобраћаја број С-684/17 од 
27. децембра 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 30. март 2018. 
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-34-13/2018 
8. јануар 2018. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

–
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских про-

писа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ 

НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I. У Програму инвестиционих активности и услуга из 
делатности Јавног комуналног предузећа „Зоогигијена и 
ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, која је 
саставни део Одлуке о Програму инвестиционих активно-
сти и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа 
„Зоохигијена и ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 67/17), у делу 
Услуге из делатности, Број позиције 1793, Назив позиције: 
Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних повр-
шина, вредност „20.186.490,60“ замењује се са 
„20.186.490,00“ и у Броју позиције 1771, Назив позиције: 
Пружање прве помоћи повређеним напуштеним 
животињама, вредност „8.328.240,40“ замењује се са 
„8.328.240,00“.

II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града 
Новог сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:8/2018-1-I 
8. јануар 2018. године
НОВИ САД

Секретар
Марко Радин, 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

1 Решење о разрешењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за прописе
 (Зора Ђорђевић) 1

2 Решење разрешењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе 
 за прописе (Даница Матовић) 1

3 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за прописе (Зора Ђорђевић) 1

4 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за прописе
 (Даница Матовић) 2

5 Решење о разрешењу дужности в.д.
 начелника Градске пореске управе
 (Станислава Прпа) 2

6 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске пореске
 управе (Мира Живковић-Дрезгић) 3

7 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске пореске управе (Станислава Прпа) 3

8 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске пореске управе 
 (Мира Живковић-Дрезгић) 3

9 Решење о разрешењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за финансије
 (Милош Ћулум) 4

10 Решење о разрешењу дужности в.д. 
 заменика начелника Градске управе за 
 финансије (Раде Јовановић) 4

11 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за финансије (Раде 
 Јовановић) 4

12 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за финансије
 (Слободан Прпа) 5

13 Решење о разрешењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за социјалну
 и дечију заштиту (Вера Гркавац) 6

14 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе
 за социјалну и дечију заштиту (Ненад
 Драшковић) 6

15 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за социјалну и дечију
 заштиту (Вера Гркавац) 6

16 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за социјалну
 и дечију заштиту (Ненад Драшковић) 7

17 Решење о разрешењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за образо-
 вање (Лидија Томаш) 7

18 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе
 за образовање (Мирјана Марковић) 7

19 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за образовање (Лидија
 Томаш) 8
20 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за образо-
 вање (Мирјана Марковић) 8

21 Решење о разрешењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за културу
 (Весна Срданов) 9
22 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе
 за културу (Зорица Шијак) 9
23 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за културу (Весна
 Срданов) 9
24 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за културу
 (Зорица Шијак) 10
25 Решење о разрешењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за привреду
 (Саша Билиновић) 10
26 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе
 за привреду (Славка Дукић) 11

27 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за привреду (Саша
 Билиновић) 11

28 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за привреду
 (Славка Дукић) 11
29 Решење о разрешењу дужности в.д.
 директора Бироа за пружање правне
 помоћи (Гордана Моравски) 12

30 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика директора Бироа за пружање
 правне помоћи (Чедомир Шкорић) 12
31 Решење о постављењу в.д. директора
 Бироа за пружање правне помоћи
 (Гордана Моравски) 12
32 Решење о постављењу в.д. заменика
 директора Бироа за пружање правне 
 помоћи (Чедомир Шкорић) 13
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33 Решење о разрешењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за заштиту
 животне средине (Татјана Кашић) 14

34 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе
 за заштиту животне средине (Елма
 Бјелица) 14

35 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за заштиту животне
 средине (Татјана Кашић) 14

36 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за заштиту
 животне седине (Елма Бјелица) 15

37 Решење о разрешењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за саобраћај
 и путеве (Ђорђе Басарић) 15

38 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе
 за саобраћај и путеве (Радивој Павлов) 15

39 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за саобаћај и путеве
 (Ђорђе Басарић) 16

40 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за саобраћај
 и путеве (Радивој Павлов) 16

41 Решење о разрешењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за опште
 послове (Др Боривоје Дунђерски) 17

42 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе
 за опште послове (Небојша Мирковић) 17

43 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за опште послове 
 (Др Боривоје Дунђерски) 17

44 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за опште
 послове (Небојша Мирковић) 18

45 Решење о разрешењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за урбанизам
 и грађевинске послове (Дејан Михајловић) 18

46 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе 
 за урбанизам и грађевинске послове 
 (Владимир Миленковић) 19

47 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за урбанизам и гра-
 ђевинске послове (Дејан Михајловић) 19

48 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за урбанизам
 и грађевинске послове (Владимир
 Миленковић) 19

49 Решење о разрешењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за грађе-
 винско земљиште и инвестиције
 (Дејан Мандић) 20

50 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе
 за грађевинско земљиште и инвестиције
 (Гордана Грабовац) 20

51 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за грађевинско земљи-
 ште и инвестиције (Дејан Мандић) 20

52 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за грађе-
 винско земљиште и инвестиције
 (Гордана Грабовац) 21

53 Решење  о разрешењу дужности в.д. 
 начелника Градске управе за спорт и
 омладину (Властимир Мастиловић) 22

54 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе
 за спорт и омладину (Др Огњен
 Крсмановић) 22

55 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за спорт и омладину
 (Властимир Мастиловић) 22

56 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за спорт
 и омладину (Др Огњен Крсмановић) 23

57 Решење о разрешењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за комуна-
 лне послове (Ненад Беновић) 23

58 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе 
 за комуналне послове (Зоран Стано-
 јевић) 23

59 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за комуналне послове
 (Зоран Станојевић) 24

60 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за комуналне 
 послове (Ненад Беновић) 24

61 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе
 за здравство (Мр Драгана Којадиновић) 25

62 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за здравство (Мр Дра-
 гана Којадиновић) 25

63 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за здравство
 (Верица Зорић) 26

64 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика шефа Службе за заједничке
 послове (Татјана Гладовић) 26
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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

65 Решење о постављењу в.д. заменика
 шефа Службе за заједничке послове
 (Татјана Гладовић) 26

66 Решење о разрешењу дужности в.д.
 директора Дирекције за робне резерве
 (Ференц Банчи) 27

67 Решење о разрешењу дужности заме-
 ника директора Дирекције за робне
 резерве (Мр Раде Станивук) 27

68 Решење о постављењу в.д. директора
 Дирекције за робне резерве (Ференц
 Банчи) 27

69 Решење о постављењу в.д. заменика
 директора Дирекције за робне резерве
 (Мр Раде Станивук) 28

Градоначелник

70 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за правне послове и
 здравствену заштиту у Градској управи
 за здравство (Верица Зорић) 29

71 Решење о постављењу заменика шефа
 Службе за буџетску инспекцију (Милош
 Ћулум) 29

Градска управа за саобраћај и путеве
72 Решење о одређивању општих парки-
 ралишта у непосредној близини објеката 
 „Новосадског сајма“ у Новом Саду 29

73 Решење о измени режима саобраћаја
 у Улици Караса Пала у Новом Саду 30

74 Решење о измени режима саобраћаја
 у Улици ослобођења у Каћу 30

Редакција ”Службеног листа Града Новог Сада”

– Исправка Одлуке о Програму инвести-
 ционих активности и услуга из делатности 
 Јавног комуналног предузећа ”Зоохигијена 
 и Ветерина Нови Сад” Нови Сад за 
 2018. годину 30


