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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој 
заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05, 
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. 
закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 - др. закон и 113/17 - др. 
закон) и члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада - 
пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 
43/08), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада, на 152. седници од 22. 
марта  2018. године, доноси

П Р О Г Р А М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И 

ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА 
ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активно-
сти и текуће одржавање Завода за здравствену заштиту 
радника Нови Сад (у даљем тексту: Завод) за 2018. годину.

II. За реализацију овог програма планирана су средства 
у буџету Града Новог Сада за 2018. годину, на име 
трансфера осталим нивоима власти, у оквиру Програма 
12: Здравствена заштита, којим ће се финансирати 
програмска активност ПА: Функционисање установа 
примарне здравствене заштите, у износу од 4.092.000,00 
динара, и то за: 

- капиталне трансфере, износ од 3.600.000,00 динара, и
- текуће трансфере, износ од 492.000,00 динарa.

III. Средства из тачке II. алинеја прва овог програма 
распоређују се за инвестиционе активности, и то за набавку:

1)  медицинско-техничке опреме, у износу од 3.600.000,00 
динара, за:

- аутоматски изокинетички узоркивач за одређивање 
честица и других загађујућих материја у ваздуху из 
стационарних извора загађивања са пратећом 
опремом, 1 комад.

IV. Средства из тачке II. алинеја друга овог програма 
распоређују се за активности текућег одржавања, и то за:

- замену подних облога у радним просторијама.

V. За реализацију активности из тачке III. овог програма 
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера, 
а за активност из тачке IV. путем текућих трансфера, и то 
до износа средстава планираних овим програмом за 
капиталне, односно текуће трансфере.

Уколико се средства из тачке II. овог програма не 
остварују у планираном износу, могу се умањити сразмерно 
оствареним приходима и примањима у буџету Града Новог 
Сада.

VI. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог про-
грама Завод доставља Градској управи за здравство након 
спроведеног поступка јавних набавки у складу са законом, 
уз приложену документацију за набавку радова и добара, 
са износом обрачунатог пореза на додату вредност, осим 
за набавке са правом на поврат пореза на додату вред-
ност, за које Завод доставља захтев за пренос средстава 
без износа пореза на додату вредност.

Пренос средстава на рачун Завода врши се на основу 
захтева за пренос који припрема Градска управа за здрав-
ство, у складу са прописима.

VII. Завод се обавезује да ће активност из тач. III. и IV. 
овог програма бити изведена стручно и квалитетно, у складу 
са законом, стандардима и нормативима који важе за ову 
врсту радова, односно набавке опреме.

VIII. Надзор над спровођењем овог програма обавља 
Градска управа за здравство.

IX. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада 
годишњи извештај о реализацији овог програма, са иска-
заним физичким и финансијским показатељима о изврше-
ним активностима и утрошку средстава.

X. Овај програм објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 51-20/2018-II
22. март 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ 
број 43/08) и члана  33. Одлуке о буџету Града Новог Сада  
за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
66/17), на предлог Градоначелника  Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада, на 154. седници од 28. 
марта 2018. године, доноси

ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ 

ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА  „НОВИ САД“ 
КОЈE СЕ ФИНАНСИРАЈУ  ИЗ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТА ГРАДА  НОВОГ САДА  ЗА 
2018. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активно-
сти Геронтолошког центра „Нови Сад“ (у даљем тексту: 
Геронтолошки центар), које се финансирају из средстава 
буџета Града Новог Сада за 2018. годину у складу са оба-
везама Града Новог Сада које проистичу из Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, 
број 24/11) и из Одлуке о социјалној заштити Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 38/11, 10/12 
и 34/17 - др. одлука).

II. За реализацију овог програма планирана су средства 
у буџету Града Новог Сада за 2018. годину, у укупном износу 
од 24.895.800,00 динара, као капитални трансфери оста-
лим нивоима власти, за следеће активности:

1. За прву фазу надоградње и доградње постојећег 
објекта Геронтолошког центра „Нови Сад“ - Прихватилишта 
за одрасла лица у Футогу, Железничка број 46, средства 
у износу од 15.367.132,00 динара, и то:

- 14.767.132,00 динара за реализацију обавеза из 2017. 
године из тачке II. подтачкa 1.  Програма инвестици-
оних активности Геронтолошког центра „Нови Сад“ 
које се финансирају из средстава буџета Града Новог 
Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог 
Сада" бр. 22/17, 38/17, и 52 /17), у чему је 13.707.062,00 
динара за капитално одржавање зграда и објеката , 
860.070,00 динара за стручни надзор над извођењем 
радова у Првој фази, и 200.000,00 динара за коор-
динатора за безбедност и здравље на раду над 
извођењем радова на Првој фази.

- 600.000,00 динара за пројекат изведеног стања, тех-
нички пријем објекта, употребну дозволу и енергет-
ски пасош.

2. За први део опремања надограђеног и проширеног 
објекта средства у износу од 3.232.868,00 динара

3. За набавку возила за потребе Прихватилишта за 
одрасла и стара лица Геронтолошког центра „Нови Сад“  
средства у износу од 3.000.000,00 динара.

4. За адаптацију простора у Футошкој 46, за потребе 
свратишта за бескућнике средства у износу од 2.695.800,00 
динара.

5. За опремање Клуба за одрасла и стара лица  „Козара“ 
у Футогу за одрасла и стара лица средства у износу од 
600.000,00 динара.

III. Захтев за обезбеђење средстава из тачке II. овог 
програма, уз приложену документацију о спроведеном 

поступку јавне набавке, у складу са законом, Геронтолошки 
центар доставља Градској управи за социјалну и дечију 
заштиту ( у даљем тексту: Градска управа), а пренос сред-
става из буџета Града Новог Сада врши се на основу зах-
тева за пренос који припрема Градска управа, у складу са 
прописима којима се уређује буџетски систем.

IV. Геронтолошки центар се обавезује да ће се актив-
ности из овог програма извести стручно и квалитетно у 
складу са законом, стандардима и нормативима који важе 
за ову врсту радова и опреме, и да ће се средства утро-
шити наменски.

V. Надзор над спровођењем овог програма обављаће 
Градска управа.

VI. Геронтолошки центар подноси Градској управи и 
Градском већу Града Новог Сада извештај о реализацији 
овог програма са документацијом о реализованим актив-
ностима и утрошку средстава.

VII. Овај програм објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ                                       
Број: 5-419/2018-II                 
28. март 2018. године                                       
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 14. Одлуке о радном времену објеката 
у којима се обавља угоститељска делатност на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
63/15, 59/16 и 32/17) и члана 106. став 2. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, 
на 154. седници од 28. марта 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одобрава се другачији завршетак радног времена 
угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића 
од радног времена утврђеног Одлуком о радном времену 
објеката у којима се обавља угоститељска делатност на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 63/15, 59/16 и 32/17), тако да за време 
предстојећих ускршњих празника, када се очекује већи при-
лив туриста у Град Нови Сад у периоду од 30. марта 2018. 
године до 10. априла 2018. године, угоститељски објекти 
за исхрану и пиће могу да раде радним данима и недељом 
до 24,00 сата, а петком и суботом до 02,00 сата наредног 
дана.

II. Ово решење се не односи на угоститељске објекте 
који су добили решење о продужењу радног времена у 
складу са чланом 8. Одлуке о радном времену објеката у 
којима се обавља угоститељска делатност на територији 
Града Новог Сада.



2. април 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 13 – Страна 635.    

III. Ово решење доставити:
- Градској управи за инспекцијске послове
- Област комуналне инспекције и
- Сектор комуналне полиције

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 3-217/2018-II
28. март 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

272
На основу члана 52. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), а у вези са чланом 24. став 2. Закона о социјално-
економском савету („Службени гласник Републике Србије“, 
број 125/04) и чланом 13. став 1. Споразума о оснивању 
Социјално-економског савета Града Новог Сада закљученог 
24. маја 2006. године, на предлог Градоначелника Града 
Новог Сада, градско веће Града Новог Сада, на 154. сед-
ници одржаној 28. марта 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О НАЧИНУ И 
ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОМ 
САВЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА

I

У Решењу о начину и поступку доделе буџетских сред-
става Социјално-економском савету Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 10/14), тачка IV. 
мења се и гласи:

„IV

Након усвајања буџета Града Новог Сада, Социјално-
економски савет доноси Финансијски план и Програм рада-
програмске активности, усклађен са буџетом.“

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 3-91/2018-II
28. март 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 41. став 2. Одлуке о социјалној заштити 

Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
38/11 10/12 и 34/17 – др. одлука), Градско веће Града Новог 
Сада, на 154. седници, одржаној 28. марта 2018. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА 
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ГРАДА НОВОГ САДА У 2018. ГОДИНИ

I. У Програму унапређења социјалне заштите Града 
Новог Сада у 2018. години („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 5/18 и 8/18), у глави VII. став 1. тачка 1. подтачка 
1.1. после речи: „у износу од 1.000.00000 динара,“ брише 
се реч: „и“ а тачка на крају реченице замењује се зарезом, 
после кога се додају речи: „и за замену гасних котлова у 
објекту на Ченеју и у Улици Боре Стаковића у износу од 
600.000,00 динара.“

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 5-421/2018-II
28. март 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16 и 
55/17), Градско веће Града Новог Сада, на 152. седници 
одржаној 22. марта 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског 
плана Позоришта младих, Нови Сад за 2018. годину, коју 
је Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад донео на 
XLVII седници одржаној 14. марта 2018. године.

2. Ово решење објвити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2018-7/1-II
22. март 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 25. став 3. Одлуке о обављању кому-

налне делатности одржавање јавних зелених површина 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 
63/14 и 74/16), Градско веће Града Новог Сада, на 152. 
седници од 22. марта 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ 
КОРИШЋЕЊА КУПАЛИШТА „ШТРАНД“ У 

НОВОМ САДУ

I. Даје се сагласност на Правилник о изменама Правил-
ника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом 
Саду, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад на 163. седници 
од 9. фебруара 2018. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 352-1/2018-76-1-II
22. март 2018. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,  81/09 - испр., 
64/10 – УС,  24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 - 
УС, 132/14 и 145/14) и члана 3. став 2. Одлуке о отуђењу 
грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/15 , 8/16 и 74/16), 
Градско веће Града Новог Сада, на 152. седници од  22. 
марта 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ДОПУНАМА  РЕШЕЊА О  ПРОГРАМУ  
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА  2018. ГОДИНУ

I. У Решењу о Програму отуђења грађевинског земљишта 
за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
2/18) у Програму који је саставни део овог решења у тачки 
I. Програм отуђења грађевинских парцела у својини Града 
Новог Сада, после тачке 17. додају се четири нове тач. 18, 
19, 20. и 21. које гласе:

18. Телеп – улица Милана Савића 7858 Нови Сад II 457 породично становање до П+1+Пк

19. Ул. Божидара Бошка Петровића 3392/80 Нови Сад I 1056 вишепородично становање П+1+Пк

20. Ул. Божидара Бошка Петровића 3392/81 Нови Сад I 1073 вишепородично становање П+1+Пк

21. Ул. Корнелија Станковића 5732/7 Нови Сад I 374 вишепородично становање П+5+Пк

II. У тачки II. Програма отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада, после тачке 11. додају се три нове 
тач. 12, 13 и 14. које гласе:

12. Ул. Сентандрејски пут бр.130     139/2 Нови Сад I 232 породично становање    до 
П+1+Пк

13. Адице - Ул. Светолика Ранковића бб 2236/13  Ветерник 4 породично становање  до П+1+Пк

14. Телеп – Сомборска улица 5765/3 и 
5765/8 Нови Сад II 341

вишепородично становање 
средњих и високих густина у 

низовима и отвореним блоковима
до П+4+Пк

III. У тачки  III. Програма отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу 
објекта и формирањa грађевинске парцеле, после тачке 4. додају се две нове тач. 5. и 6. које гласе:

  5. Ул. Сентандрејски пут бб 634/9 Нови Сад I 467 зграда Српске православне цркве П

  6. Лединци - Ул. Дрварска бр.2 3246/1 и 3246/2 Лединци 233 породично становање до П+1+Пк
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IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 351-1/2018-7-II
22. март 2018. 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 154. седници 
од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ПРПА СТАНИСЛАВИ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске пореске управе, 
почев од 2 априла. 2018. године, до постављења начел-
ника Градске пореске управе по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.    

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Станислава Прпа, дипломирани 
економиста, показала изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављала, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-

нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Градске пореске управе, одлучено је као 
у диспозитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-21/č1 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  ЖИВКОВИЋ-ДРЕЗГИЋ МИРИ, дипломираном еконо-
мисти-мастер, продужава се дужност в.д. заменика начел-
ника Градске пореске управе, почев од 2. априла 2018. 
године, до постављења заменика начелника Градске поре-
ске управе по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још 
три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 
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Имајући у виду да је Мира Живковић-Дрезгић, дипло-
мирани економиста-мастер, показала изузетно залагање 
и резултате на пословима које је обављала, да има поло-
жен државни стручни испит, и да у време постављања за 
вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске пореске управе, одлу-
чено је као у диспозитиву Решења. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/ć1 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

 I. ЈОВАНОВИЋ РАДЕТУ продужава се дужност в.д. 
начелника Градске управе за финансије, почев од 2. априла 
2018. године, до постављења начелника Градске управе 
за финансије по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и 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, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/b1 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 
I. ПРПА СЛОБОДАНУ, дипломираном економисти, про-

дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за финансије, почев од 2. априла  2018. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за 
финансије по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још 
три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и 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, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 
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студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/c1 
Дана: 28. марта 2018. године 
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.

281
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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. БИЛИНОВИЋ САШИ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за при-
вреду, почев од 2. априла 2018. године, до постављења 
начелника Градске управе за привреду по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/z 
Дана: 28. марта 2018. године 
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.

282
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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ДУКИЋ СЛАВКИ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за при-
вреду, почев од 2. априла 2018. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за привреду по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
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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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/ž 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. СРДАНОВ ВЕСНИ, дипломираном правнику, проду-
жава се дужност в.д. начелника Градске управе за културу, 
почев од 2. априла 2018. године, до постављења начел-
ника Градске управе за културу по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/u 
Дана: 28. марта 2018. године 
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.

284
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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ШИЈАК ЗОРИЦИ, дипломираном математичару-мате-
матика финансија, продужава се дужност в.д. заменика 
начелника Градске управе за културу, почев од 2. априла 
2018. године, до постављења заменика начелника Град-
ске управе за културу по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Имајући у виду да је Зорица Шијак, дипломирани мате-
матичар-математика финансија, показала изузетно 
залагање и резултате на пословима које је обављала, да 
има положен државни стручни испит, и да у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника, 
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, а у циљу стварања 
неопходних услова за рад и функционисање Градске управе 
за културу, одлучено је као у диспозитиву Решења.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/v 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ГРКАВАЦ ВЕРИ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. начелника Градске управе за социјалну и 
дечију заштиту, почев од 2. априла 2018. године, до 
постављења начелника Градске управе за социјалну и 
дечију заштиту по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/š 
Дана: 28. марта 2018. године 
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.

286
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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ДРАШКОВИЋ НЕНАДУ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за социјалну и дечију заштиту, почев од 2. априла 2018. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 



642. страна – Броj 13 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 2. април 2018.

за социјалну и дечију заштиту по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД      
ГРАДСКО ВЕЋЕ   
Број: II-020-4/2018-21/t 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ТОМАШ ЛИДИЈИ, дипломираном инжењеру 
технологије, продужава се дужност в.д. начелника Град-

ске управе за образовање, почев од 2. априла 2018. године, 
до постављења начелника Градске управе за образовање 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/r 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. МАРКОВИЋ МИРЈАНИ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
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за образовање, почев од 2. апирла 2018. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за 
образовање по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-21/s 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ЂОРЂЕВИЋ ЗОРИ, дипломираном правнику, проду-
жава се дужност в.д. начелника Градске управе за прописе, 
почев од 2. априла 2018. године, до постављења начел-
ника Градске управе за прописе по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/m 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е 

I. МАТОВИЋ ДАНИЦИ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за прописе, почев од 2. априла 2018. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за прописе по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/n 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 
I. ДУНЂЕРСКИ др БОРИВОЈУ продужава се дужност 

в.д. начелника Градске управе за опште послове, почев од 
2. априла 2018. године, до постављења начелника Град-
ске управе за опште послове по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД   
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: II-020-4/2018-21/l 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси



2. април 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 13 – Страна 645.    

Р Е Ш Е Њ Е

 I. МИРКОВИЋ НЕБОЈШИ, дипломираном правнику, 
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске 
управе за опште послове, почев од 2. априла  2018. године, 
до постављења заменика начелника Градске управе за 
опште послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
још три месеца.    

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је 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, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за опште послове, одлучено је као у дис-
позитиву Решења. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/lj 
Дана: 28. марта 2018. године 
НОВИ САД  
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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 154. седници 
од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 
I. БАСАРИЋ ЂОРЂУ, дипломираном инжењеру 

саобраћаја - мастер, продужава се дужност в.д. начелника 
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 2. априла 
2018. године, до постављења начелника Градске управе 
за саобраћај и путеве по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/j 
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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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 
I. ПАВЛОВ РАДИВОЈУ, дипломираном саобраћајном 

инжењеру, продужава се дужност в.д. заменика начелника 
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 2. априла 
2018. године, до постављења заменика начелника Град-
ске управе за саобраћај и путеве по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Радивој Павлов, дипломирани 
саобраћајни инжењер, показао изузетно залагање и резул-
тате на пословима које је обављао, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Градске управе за саобраћај и путеве, 
одлучено је као у диспозитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД            
ГРАДСКО ВЕЋЕ   
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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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КАШИЋ ТАТЈАНИ, дипломираном инжењеру 
пољопривреде, продужава се дужност в.д. начелника Град-
ске управе за заштиту животне средине, почев од 2. априла 
2018. године, до постављења начелника Градске управе 
за заштиту животне средине по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и 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, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/h 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БЈЕЛИЦА ЕЛМИ, дипломираном хемичару - биохемије, 
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске 
управе за заштиту животне средине, почев од 2. априла 
2018. године, до постављења заменика начелника Град-
ске управе за заштиту животне средине по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и 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, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ   
Број:II-020-4/2018-21/i 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИХАЈЛОВИЋ ДЕЈАНУ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за урба-
низам и грађевинске послове, почев од 2. априла 2018. 
године, до постављења начелника Градске управе за урба-
низам и грађевинске послове по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/f 
Дана: 28. марта 2018. године 
НОВИ САД  Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.



648. страна – Броj 13 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 2. април 2018.

298
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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИЛЕНКОВИЋ ВЛАДИМИРУ, дипломираном прав-
нику, продужава се дужност в.д. заменика начелника Град-
ске управе за урбанизам и грађевинске послове, почев од 
2. априла 2018. године, до постављења заменика начел-
ника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Владимир Миленковић, дипломи-
рани правник, показао изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављао, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Градске управе за урбанизам и 
грађевинске послове, одлучено је као у диспозитиву 
Решења. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: II-020-4/2018-21/g 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КОЈАДИНОВИЋ мр ДРАГАНИ продужава се дужност 
в.д. начелника Градске управе за здравство, почев од 2. 
априла 2018. године, до постављења начелника Градске 
управе за здравство по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
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, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД                               
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/đ 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРИЋ ВЕРИЦИ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за 
здравство, почев од 2. априла 2018. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за здравство по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је 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 статус службеника, у смислу Закона о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за здравство, 
одлучено је као у диспозитиву Решења.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД               
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/е 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МАСТИЛОВИЋ ВЛАСТИМИРУ, мастер економиста, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
спорт и омладину, почев од 2. априла 2018. године, до 
постављења начелника Градске управе за спорт и омла-
дину по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три 
месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/d 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КРСМАНОВИЋ др ОГЊЕНУ продужава се дужност 
в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омла-
дину, почев од 2. априла 2018. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за спорт и омладину 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.  

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
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, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/dž 
Дана: 28. марта 2018. године 
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

303
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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МАНДИЋ ДЕЈАНУ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
грађевинско земљиште и инвестиције, почев од 2. априла 
2018. године, до постављења начелника Градске управе 
за грађевинско земљиште и инвестиције по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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-020-4/2018-21/č 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ГРАБОВАЦ ГОРДАНИ, дипломираном инжењеру за 
предузетни менаџмент, продужава се дужност в.д. заме-
ника начелника Градске управе за грађевинско земљиште 
и инвестиције, почев од 2. априла 2018. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за 
грађевинско земљиште и инвестиције по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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-020-4/2018-21/ć 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. СТАНОЈЕВИЋ ЗОРАНУ, дипломираном правнику, 

продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
комуналне послове, почев од 2. априла 2018. године, до 
постављења начелника Градске управе за комуналне 
послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још 
три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД     
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/b 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БЕНОВИЋ НЕНАДУ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за комуналне послове, почев од 2. априла 2018. године, 
до постављења заменика начелника Градске управе за 
комуналне послове по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/c 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. МОРАВСКИ ГОРДАНИ, дипломираном правнику-
мастер, продужава се дужност в.д. директора Бироа за 
пружање правне помоћи, почев од 2. априла 2018. године, 
до постављења директора Бироа за пружање правне помоћи 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-21/nj 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ШКОРИЋ ЧЕДОМИРУ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. заменика директора Бироа за 
пружање правне помоћи, почев од 2. априла 2018. године, 
до постављења заменика директора Бироа за пружање 
правне помоћи по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
још три месеца.    

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Чедомир Шкорић, дипломирани 
правник, показао изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављао, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Бироа за пружање правне помоћи, одлучено је као у дис-
позитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2018-21/o 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. БАНЧИ ФЕРЕНЦУ, дипломираном инжењеру 
пољопривредe, продужава се дужност  в.д. директора 
Дирекције за робне резерве, почев од 2. априла 2018. 
године, до постављења директора Дирекције за робне 
резерве по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још 
три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2018-21/а1 
Дана: 28. марта 2018. 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 154. сед-
ници од 28. марта 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ГЛАДОВИЋ ТАТЈАНИ, дипломираном економисти, 
продужава се дужност в.д. заменика шефа Службе за 
заједничке послове, почев од 2. априла 2018. године, до 
постављења заменика шефа Службе за заједничке послове 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), 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 основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:II-020-4/2018-21/p 
Дана: 28. марта 2018. године 
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 12. став 2. Правилникa o начину и 

поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 
7/18), Градско веће Града Новог Сада, на 152. седници од 
22. марта 2018. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. У складу са тачком I. Јавног конкурса за доделу сред-
става из буџета Града Новог Сада за финансирање или 
суфинансирање програма удружења грађана у области 
социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад, 
за 2018. годину, број: ХIII-287/2018 од 22. фебруара 2018. 
године, утврђују се програми удружења грађана из тачке 
II. подтачке 1. Јавног конкурса и одобравају се средства 
за њихову реализацију из буџета Града Новог Сада за 2018. 
годину, у износу од 25.000.000,00 динара, и то:

 Назив удружења Назив програма

Износ 
додељених 
средстава за  
2018. годину

0 1 2 3

1 Програми рада 25.000.000,00

1 Организација глувих Нови Сад Програм рада организације глувих Нови Сад за 
2018. годину 2.400.000,00

2
Савез инвалида рада Војводине Организација инвалида 
рада за 
Град Нови Сад

Годишњи програм рада на унапређењу положаја 
рада и чланова њихових породица у друштвеној 
заједници као равноправних грађана

1.200.000,00

3 Удружење бораца рата од 1990. године Града Новог 
Сада

Одржавање традиције кроз подстицање 
едукације, обуке, здравствене и спортске 
активности у 2018. години

1.300.000,00
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4 Удружење грађана "СУНЦЕ" за церебралну и 
дечију парализу јужнобачког округа Нови Сад Програм рада удружења за 2018. годину 2.500.000,00

5 Удружење за помоћ ментално недовољно 
развијеним особама Града Новог Сада

Програм рада Удружења за помоћ 
ментално недовољно развијеним особама 
Града Новог Сада

1.500.000,00

6 Удружење учесника оружаних сукоба  на простору бивше 
Југославије

Пружање саветодавно-терапијских и социјално- 
-едукативних услуга ветеранима, војним 
инвалидима, цивилним инвалидима рата, 
члановима њихових породица и породицама 
палих бораца

600.000,00

7 Удружење чланова породица палих бораца Града Новог 
Сада

Побољшање статуса и едукација породица 
палих бораца 350.000,00

8 Савез организација за подршку особама са сметњама у 
развоју Програмске активности 1.500.000,00

9 Удружење параплегичара и квадриплегичара 
новосадског региона

„Живот у колицима - пружи ми руку“ Програм 
рада Удружења 2.300.000,00

10 Удружење ратних војних инвалида Града Новог Сада Програмске активности у 2018. години 1.900.000,00

11 "МултиС" удружење оболелих од мултипле склерозе 
Јужнобачког округа

Програм рада који у континуитету, током целе 
године спроводи "МултиС" удружење оболелих 
од мултипле склерозе ЈБО са седиштем у Новом 
Саду

2.200.000,00

12 Градска организација слепих Нови Сад Континуирани рад организације - Свестрана 
брига о слепим и слабовидим особама 2.500.000,00

13 Међуопштинско удружење цивилних инвалида рата Нови 
Сад

Програмске активности Међуопштинског 
удружења цивилних инвалида рата у 2018. 
години

700.000,00

14 Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Новог 
Сада Програмске активности удружења у 2018. години 500.000,00

15 Удружење дистрофичара Јужнобачког округа Програмске активности удружења за 2018. 
годину 2.250.000,00

16 Савез удружења бораца народно-ослободилачког рата 
Града Новог Сада

Социјална инклузија и социјализација старијих 
особа и чланова удружења 700.000,00

17 Инвалиди и Ветерани ратова Нови Сад "Милош Обилић" Помоћ у инклузији и свакодневном животу 
инвалидима и болесним ратним ветеранима 600.000,00

УКУПНО 25.000.000,00
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II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог 
закључка, планирана су Одлуком о буџету Града Новог 
сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
66/17), раздео 15.-ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И 
ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, глава 15.01, функција 090 – Социјална 
заштита некласификована на другом месту, Програм 11: 
Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-
0003 ПА: Дневне услуге у заједници, на позицији буџета 
459, економска класификација 481 – дотације невладиним 
организацијама, извор финансирања 01, а по Финансијском 
плану прихода и примања и расхода и издатака Градске 
управе за социјалну и дечију заштиту за 2018. годину, на 
позицији 459.01 - Програми дневних услуга у заједници 
удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, економ-
ска класификација 4819, у износу од 25.000.000,00 динара.

III. Средства за реализацију програма утврђених овим 
закључком, пренеће се на основу уговора који са удружењем 
закључи начелник Градске управе за социјалну и дечију 
заштиту, у складу са чланом 13. став 1. Правилника o начину 
и поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад.

IV. За реализацију овог закључка задужује се Градска 
управа за социјалну и дечију заштиту.

V. Овај закључак објавити на сајту Града Новог Сада и 
у ”Службеном листу Града Новог Сада”.

VI. Закључак доставити:

- Градској управи за социјалну и дечију заштиту,
- Градској управи за финансије:
 - Сектору за трезор,
 - Сектору за буџет.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 287/2018-3-II
22. март 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени глас-
ник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), чл. 
7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора 
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају 
из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, одно-
сно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Репу-
блике Србије“, бр. 105/16 и 112/17) и члана 47. став 1. тачка 
15. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 
У КУЛТУРИ ИЗ ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ 

СТВАРАЛАШТВА - МУЗИКА, ПОЗОРИШНА 
УМЕТНОСТ, УМЕТНИЧКА И САВРЕМЕНА 

ИГРА, ЛИКОВНЕ, ПРИМЕЊЕНЕ И ВИЗУЕЛНЕ 
УМЕТНОСТИ, ДИЗАЈН И АРХИТЕКТУРА: 

СТВАРАЛАШТВО, ПРОДУКЦИЈА И 
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА  

   I. Образује се Комисија за спровођење поступка јавног 
конкурса за избор пројеката у култури из области савре-
меног стваралаштва - музика, позоришна уметност, умет-
ничка и савремена игра, ликовне, примењене и визуелне 
уметности, дизајн и архитектура: стваралаштво, продукција 
и интерпретација (у даљем тексту: Комисија).

 II. Задатак Комисије је да: 
 - спроведе поступак јавног конкурса за избор пројеката 
у култури из области савременог стваралаштва - 
музика, позоришна уметност, уметничка и савремена 
игра, ликовне, примењене и визуелне уметности, 
дизајн и архитектура: стваралаштво, продукција и 
интерпретација; 

 - изврши стручну процену пројеката пристиглих на 
јавни конкурс, и то тако да сваки члан Комисије оцени 
сваки пројекат појединачно на основу вредновања 
критеријума утврђених  Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури који 
се финансирају и суфинансирају из буџета Републике 
Србије, аутономне покрајине, односно јединица 
локалне самоуправе, а сходно условима јавног кон-
курса; 

 - за сваки пројекат који разматра сачини писмено 
образложење у коме ће навести разлоге за 
прихватање или неприхватање пројекта, и 

 - донесе одлуку која ће садржати списак изабраних 
пројеката и износе финансијских средстава.    

III.   Комисија има три члана.
Комисија на првој седници бира председника Комисије. 
Председник Комисије координира рад Комисије и води 

седнице. 
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.      

IV. У Комисију се именују:
1.  Тијана Делић, саветник Градоначелника Града Новог 

Сада, 
2.  Ивана Бороја, помоћник Покрајинског секретара за 

уметничко стваралаштво, и 
3.  Драгана Милошевић, директор Културног центра 

„Руменка“, Руменка. 

 V.  Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији 
припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00 
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара, и то под 
условом да нису чланови Градског већа Града Новог Сада 
или запослени у градским управама.     
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Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу, 
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.

VII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о образовању и именовању Комисије за спровођење 
поступка јавног конкурса за избор пројеката у култури из 
области савременог стваралаштва - музика, позоришна 
уметност, уметничка и савремена игра, ликовне, примењене 
и визуелне уметности, дизајн и архитектура  („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 19/17).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК                             
Број: 6-4/2018-473-II
27. март 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени глас-

ник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), чл. 
7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора 
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају 
из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, одно-
сно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Репу-
блике Србије“, бр. 105/16 и 112/17) и члана 47. став 1. тачка 
15. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 
У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ 

КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

I. Образује се Комисија за спровођење поступка јавног 
конкурса за избор пројеката у култури у области 
нематеријалног културног наслеђа (у даљем тексту: 
Комисија).

II. Задатак Комисије је да: 

 - спроведе поступак јавног конкурса за финансирање 
и  суфинансирање пројеката у култури  у области 
нематеријалног културног наслеђа; 

 - изврши стручну процену пројеката пристиглих на 
јавни конкурс, и то тако да сваки члан Комисије оцени 
сваки пројекат појединачно на основу вредновања 
критеријума утврђених  Уредбом о критеријумима, 

мерилима и начину избора пројеката у култури који 
се финансирају и суфинансирају из буџета Републике 
Србије, аутономне покрајине, односно јединица 
локалне самоуправе, а сходно условима јавног кон-
курса; 

 - за сваки пројекат који разматра сачини писмено 
образложење у коме ће навести разлоге за 
прихватање или неприхватање пројекта, и 

 - донесе одлуку која ће садржати списак изабраних 
пројеката и износе финансијских средстава.    

III.   Комисија има три члана.

Комисија на првој седници бира председника Комисије. 

Председник Комисије координира рад Комисије и води 
седнице. 

Комисија доноси и усваја Пословник о раду.        

IV. У Комисију се именују:

1. Александра Рајак, директор Установе за културу и 
образовање Културни центар „Младост“ Футог, 

2. Оља Магловски, професор историје,  кустос-истори-
чар у Музеју Града Новог Сада, Петроварадин, и 

3. Биљана Милорадов, шеф протокола и организатор 
општих послова у Српском  народном позоришту, 
Нови Сад.

V.  Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији 
припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00 
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара, и то под 
условом да нису чланови Градског већа Града Новог Сада 
или запослени у градским управама.     

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу, 
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.

VII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о образовању Комисије за спровођење поступка јавног кон-
курса за избор пројеката у култури у циљу неговања 
традиције у уметничком стваралаштву („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/17) и Решење о именовању 
чланова Комисије за спровођење  поступка јавног конкурса 
за избор пројеката у култури у циљу неговања традиције 
у уметничком стваралаштву („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/17).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК                                    
Број: 6-4/2018-472-II
27. март 2018. године                                                                                                   
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени глас-
ник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), чл. 
7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора 
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају 
из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, одно-
сно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Репу-
блике Србије“, бр. 105/16 и 112/17) и члана 47. став 1. тачка 
15. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 
У КУЛТУРИ ИЗ ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ 

СТВАРАЛАШТВА - ЈАЧАЊЕ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ КУЛТУРНЕ 

ПРОДУКЦИЈЕ У САВРЕМЕНОМ 
УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ-

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ И ЕДУКАТИВНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ У КУЛТУРИ

   

I. Образује се Комисија за спровођење поступка јавног 
конкурса за избор пројеката у култури из области савре-
меног стваралаштва - јачање и унапређење локалне кул-
турне продукције у савременом уметничком стваралаштву-
научноистраживачке и едукативне делатности у култури (у 
даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да: 

 - спроведе поступак јавног конкурса за избор пројеката 
у култури из области савременог стваралаштва - 
јачање и унапређење локалне културне продукције 
у савременом уметничком стваралаштву-научнои-
страживачке и едукативне делатности у култури; 

 - изврши стручну процену пројеката пристиглих на 
јавни конкурс, и то тако да сваки члан Комисије оцени 
сваки пројекат појединачно на основу вредновања 
критеријума утврђених  Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури који 
се финансирају и суфинансирају из буџета Републике 
Србије, аутономне покрајине, односно јединица 
локалне самоуправе, а сходно условима јавног кон-
курса; 

 - за сваки пројекат који разматра сачини писмено 
образложење у коме ће навести разлоге за 
прихватање или неприхватање пројекта, и 

 - донесе одлуку која ће садржати списак изабраних 
пројеката и износе финансијских средстава.    

III.   Комисија има три члана.

 Комисија на првој седници бира председника Комисије. 

Председник Комисије координира рад Комисије и води 
седнице. 

Комисија доноси и усваја Пословник о раду.  

IV. У Комисију се именују:

  1.  Драган Срећков, историчар уметности, 
 2.  Микица Јефтић, диригент, Српско народно позо-

     риште, и 
     3.  Игор Бурић, позоришни критичар. 

 V. Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији 
припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00 
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара, и то под 
условом да нису чланови Градског већа Града Новог Сада 
или запослени у градским управама.     

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу, 
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.

VII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о образовању и именовању Комисије за спровођење 
поступка јавног конкурса за избор пројеката у култури из 
области савременог стваралаштва - савремено-уметничке, 
истраживачке  и едукативне делатности („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 19/17).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК                             
Број: 6-4/2018-474-II
27. март 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
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На основу члана 32. став 1. Одлуке о социјалној заштити 

Града Новог Сада („Службени лист Града Новог сада“, бр. 
38/11, 10/12 и 34/17-др. одлука), в.д. начелника Градске 
управе за социјалну и дечију заштиту доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ НАЈВИШЕГ ИЗНОСА 
СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ ЗА ОПРЕМУ 

КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЛИ ДРУГУ 
ПОРОДИЦУ, КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ У 

БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Овим решењем утврђује се највиши износ средстава 
за помоћ за опрему корисника за смештај у установу 
социјалне заштите или другу породицу, која се обезбеђују 
у буџету Града Новог Сада.
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II. Средства за обезбеђивање права на помоћ из тачке 
I. овог решења утврђују се у износу од највише 30% про-
сечне месечне зараде у Граду Новом Саду, према 
последњем објављеном податку републичког органа над-
лежног за послове статистике.

Поред средстава из става 1. ове тачке, за децу до три 
године којој се пружа услуга ургентног хранитељства, 
обезбеђује се и пакет који садржи средства за хигијену и 
храну, у вредности до 10.000,00 динара.

III. Градска управа за социјалну и дечију заштиту ће 
средства из тачке II. овог решења преносити у складу са 
захтевом који достави Центар за социјални рад Града Новог 
Сада, и то:

- средства из става 1. ове тачке, на основу коначног 
решења о признавању права на помоћ за опрему за смештај,

- средства из тачке II. став 2. овог решења, на бази при-
ложеног предрачуна и образложеног захтева Центра за 
социјални рад Града Новог Сада, за број деце којима ће 
бити потребна ова врста помоћи.

IV. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о утврђивању највишег износа средстава за опрему корис-
ника за смештај у установу социјалне заштите или другу 
породицу, која се обезбеђују у буџету Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 30/06).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну
и дечију заштиту
Број: XIII-5-63/2018
27. март 2018. године
НОВИ САД

в.д. начелника
     Вера Гркавац, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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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, 21/17 и 61/17), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 
СТАНОЈА СТАНОЈЕВИЋА К. БР. 3 У 

НОВОМ САДУ

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици Станоја 
Станојевића к. бр. 3 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да паркинг-место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализцију у складу 
са Саобраћајним пројектом број С-088/18 од 13. марта 
2018. године, који је израдила Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање 
саобраћајем.

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 11. април 2018. 
године.

VI. 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-34-1146/2018
21. март 2018. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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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, 21/17 и 61/17), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

СЕЉАЧКИХ БУНА К. БР. 95 У НОВОМ САДУ

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици Сељачких буна 
к. бр. 95 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад  да паркинг-место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализцију у складу 
са Саобраћајним пројектом број С-092/18 од 14. марта 
2018. године, који је израдила Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање 
саобраћајем.

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

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације.
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V. Рок за извршење овог решења је 11. април 2018. 
године.

VI. 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-34-1145/2018
21. март 2018. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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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, 21/17 и 61/17), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

ДОСТОЈЕВСКОГ К. БР. 3 У НОВОМ САДУ

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици Достојевског 
к. бр. 3 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад  да паркинг-место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализцију у складу 
са Саобраћајним пројектом број С-091/18 од 14. марта 
2018. године, који је израдила Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање 
саобраћајем.

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 11. април 2018. 
године.

VI. 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-34-1144/2018
21. март 2018. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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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, 21/17 и 61/17), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 
СТЕВАНА МОМЧИЛОВИЋА К. БР. 6 У 

НОВОМ САДУ

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици Стевана 
Момчиловића к. бр. 6 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад  да паркинг-место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализцију у складу 
са Саобраћајним пројектом број С-089/18 од 13. марта 
2018. године, који је израдила Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање 
саобраћајем.

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 11. април 2018. 
године.

VI. 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-34-1147/2018
21. март 2018. 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
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Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ У 

КАРАЂОРЂЕВОЈ УЛИЦИ У БУКОВЦУ 

I. Одређује се постављање успоривача брзине и 
саобраћајне сигнализације у Карађорђевој улици у Буковцу.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију и опрему према 
Техничком регулисању саобраћаја број С-099/18 од 21. 
марта 2018. године, који је израдило Одељење за развој 
и управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 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-34-1187/2018 
27. март 2018. 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 ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ У 
УЛИЦИ БИЋЕ КЕСИЋА У СТЕПАНОВИЋЕВУ

I. Одређује се постављање успоривача брзине и 
саобраћајне сигнализације у Улици Биће Кесића у 
Степановићеву.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију и опрему према 
Техничком регулисању саобраћаја број С-010/18 од 19. 
марта 2018. године, који је израдило Одељење за развој 
и управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 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-34-1188/2018 
27. март 2018. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Агенција за енергетику Града Новог Сада

322
На основу члана 24. став 1. тачка 6. Статута Агенције 

за енергетику Града Новог Сада од 9. августа 2006. године 
и тачке 4. Критеријума и мерила за одређивање висине 
накнаде која се плаћа за издавање лиценце за обављање 
енергетских делатности („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 23/07), Управни одбор Агенције за енергетику Града 
Новог Сада на 28. седници одржаној 21. марта 2018. године 
донео је

О Д Л У К У
О ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА 

ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЛИЦЕНЦЕ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ 
ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Вредност коефицијента за обрачун висине накнаде 
за лиценце за обављање енергетских делатности за 2018. 
годину износи 20.000,00 динара.

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у  „Службеном листу Града Новог Сада“.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: XXVI-02-2/18-23-5
21. март 2018. године
НОВИ САД

Председник Управног одбора
Проф. др Бранко Баљ, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

269 Програм инвестиционих активности и 
 текућег одржавања Завода за здрав-
 ствену заштиту радника Нови Сад за 
 2018. годину 633

270 Програм инвестиционих  активности 
 Геронтолошког центра  „Нови Сад“ којe 
 се финансирају  из средстава буџета 
 Града  Новог Сада за 2018. годину 634

271 Решење о одобравању другачијег за-
 вршетка радног времена угоститељских 
 објеката за пружање услуга исхране и
 пића од радног времена утврђеног
 Одлуком о радном времену објеката
 у којима се обавља угоститељска де-
 латност на територији Града Новог Сада 634

272 Решење о измени Решења о начину и 
 поступку доделе буџетских средстава 
 Социјално-економском савету Града 
 Новог Сада 635

273 Решење о изменама и допуни Програма
 унапређења социјалне заштите Града 
 Новог Сада у 2018. години 635

274 Решење о давању сагласности на 
 Одлуку о измени Финансијског плана
 Позоришта младих, Нови Сад за 2018.
 годину 635

275 Решење о давању сагласности на Пра-
 вилник о изменама правилника о начину
 коришћења купалишта „Штранд“ у 
 Новом Саду 636

276 Решење о допунама  Решења о  Про-
 граму отуђења грађевинског земљишта
 за  2018. годину 636

277 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске пореске управе
 (Прпа Станислава) 637

278 Решење продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске пореске 
 управе (Живковић-Дрезгић Мира) 637

279 Решење продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за финан-
 сије (Јовановић Раде) 638

280 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе
 за финансије (Прпа Слободан) 638

281 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за привреду
 (Билиновић Саша)  639

282 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе
 за привреду (Дукић Славка)  639

283 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за културу
 (Срданов Весна)  640

284 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе 
 за културу (Шијак Зорица) 640

285 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за социјалну
 и дечију заштиту (Гркавац Вера)  641

286 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе 
 за социјалну и дечију заштиту 
 (Драшковић Ненад)  641

287 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за образовање
 (Томаш Лидија)  642

288 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе 
 за образовање (Марковић Мирјана)  642

289 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за прописе
 (Ђорђевић Зора)  643

290 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе 
 за прописе (Матовић Даница)  643

291 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за опште
 послове (Дунђерски др Боривоје) 644

292 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе 
 за опште послове (Мирковић Небојша) 644

293 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за саобраћај
 и путеве (Басарић Ђорђе) 645

294 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе 
 за саобраћај и путеве (Павлов Радивој) 646
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295 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за заштиту
 животне средине (Кашић Татјана) 646

296 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе 
 за заштиту животне средине (Бјелица
 Елма) 647

297 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за урбанизам
 и грађевинске послове (Михајловић
 Дејан) 647

298 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе 
 за урбанизам и грађевинске послове
 (Миленковић Владимир) 648

299 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за здравство
 (Којадиновић мр Драгана) 648

300 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе 
 за здравство (Зорић Верица) 649

301 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за спорт
 и омладину (Мастиловић Властимир) 649

302 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за  
 спорт и омладину (Крсмановић др Огњен) 650

303 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за грађеви-
 нско земљише и инвестиције (Мандић
 Дејан) 650

304 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за 
 грађевинско земљиште и инвестиције
 (Грабовац Гордана) 651

305 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за комуналне
 послове (Станојевић Зоран) 651

306 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за
 комуналне послове (Беновић Ненад) 652

307 Решење о продужењу дужности в.д.
 директора Бироа за пружање правне
 помоћи (Моравски Гордана) 652

308 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика директора Бироа за пружање 
 правне помоћи (Шкорић Чедомир)  653

309 Решење о о продужењу дужности в.д.
 директора Дирекције за робне резерве
 (Банчи Ференц)  653

310 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика шефа Службе за заједничке
 послове (Гладовић Татјана) 654

311 Закључак о утврђивању Програма 
 удружења грађана из тачке II. подта-
 чке 1. Јавног конкурса за доделу сре-
 дстава из буџета Града Новог Сада за
 финансирање или суфинансирање 
 програма удружења грађана у области 
 социјалне заштите, који су од интереса 
 за Град Нови Сад, за 2018. годину 654

Градоначелник

312 Решење о образовању  и именовању 
 Комисије за спровођење поступка јавног 
 конкурса за избор пројеката у култури 
 из области савременог стваралаштва
  - музика, позоришна уметност, уметни-
 чка и савремена игра, ликовне, приме-
 њене и визуелне уметности, дизајн и 
 архитектура: стваралаштво, продукција 
 и интерпретација   656

313 Решење о образовању  и именовању 
 Комисије за спровођење поступка јавног 
 конкурса за избор пројеката у култури 
 у области нематеријалног културног 
 наслеђа 657

314 Решење о образовању  и именовању 
 комисије за спровођење поступка јавног 
 конкурса за избор пројеката у култури 
 из области савременог стваралаштва 
 - јачање и унапређење локалне култу-
 рне продукције у савременом уметни-
 чком стваралаштву-научноистраживачке 
 и едукативне делатности у култури 658

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

315 Решење о утврђивању највишег износа 
 средстава за помоћ за опрему кори-
 сника за смештај у установу социјалне 
 заштите или другу породицу, која се 
 обезбеђују у буџету Града Новог Сада 658

Градска управа за саобраћај и путеве

316 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Станоја 
 Станојевића к. бр. 3 у Новом Саду 659
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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

317 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Сељачких 
 буна к. бр. 95 у Новом Саду 659

318 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Достоје-
 вског к. бр. 3 у Новом Саду 660

319 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Стевана 
 Момчиловића к. бр. 6 у Новом Саду 660

320 Решење о постављању успоривача 
 брзине у Карађорђевој улици у Буковцу  661

321 Решење о постављању успоривача 
 брзине у Улици Биће Кесића у Степа-
 новићеву 661

Агенција за енергетику Града Новог Сада

322 Одлука о вредности коефицијента за 
 обрачун висине накнаде за лиценце 
 за обављање енергетских делатности
  за 2018. годину 661


