СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXVII - Број 31

НОВИ САД, 11. јул 2018.

примерак 180,00 динара

ГРАД НОВИ САД

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

Градско веће

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2018-13/1-II
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

713
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 174.
седници одржаној 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

715

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Завода за заштиту споменика културе Града Новог
Сада, Нови Сад за 2018. годину, коју је Управни одбор
Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада,
Нови Сад донео на 30. седници одржаној 2. jулa 2018.
године.

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 174.
седници одржаној 3. јула 2018. године, доноси

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

РЕШЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2018-5/1-II
3. јул 2018. године
НОВИ САД

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Установе за културу и образовање Културни центар
„Младост“, Футог за 2018. годину, коју је Управни одбор
Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог донео на 101. седници одржаној 2. јула 2018.
године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

714
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 174.
седници одржаној 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Културнoг центра "Руменка", Руменка за 2018. годину,
коју је Управни одбор Културнoг центра "Руменка", Руменка
донео на 11. седници одржаној 2. jулa 2018. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2018-11/1-II
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

716
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 174.
седници одржаној 3. јула 2018. године, доноси

3226. страна – Броj 31

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Установе за културу и образовање Културни центар
„Кисач“, Кисач за 2018. годину, коју је Управни одбор Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“,
Кисач донео на 80. седници одржаној 2. јула 2018. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2018-12/2-II
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

11. јул 2018.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2018-6/1-II
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

719
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 174.
седници одржаној 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

717
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 174.
седници одржаној 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2018. годину, коју је Управни одбор Установе
за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин, донео на
8. седници одржаној 2. јула 2018. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2018-10/1-II
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

718
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 174.
седници одржаној 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана „Новосадског позоришта - Újvidéki Szinház“, Нови
Сад за 2018. годину, коју је Управни одбор „Новосадског
позоришта - Újvidéki Szinház“, Нови Сад донео на 10. седници одржаној 2. јула 2018. године.

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Стеријиног позорја, Нови Сад за 2018. годину, коју
је Управни одбор Стеријиног позорја донео на 9. седници
одржаној 2. јула 2018. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2018-8/1-II
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

720
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 174.
седници одржаној 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Позоришта младих, Нови Сад за 2018. годину, коју
је Управни одбор Позоришта младих донео на LII седници
одржаној 2. јула 2018. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2018-7/2-II
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

11. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 31 – Страна 3227.

721

723

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 174.
седници одржаној 3. јула 2018. године, доноси

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 174.
седници одржаној 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2018.
годину, коју је Управни одбор Културног центра Новог Сада,
Нови Сад донео на XXVIII седници одржаној 2. jулa 2018.
године.

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за
2018. годину, коју је Управни одбор Градске библиотеке у
Новом Саду, Нови Сад донео на 30. седници одржаној 2.
јула 2018. године.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2018-9/2-II
3. јула 2018. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2018-3/1-II
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

722

724

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 174.
седници одржаној 3. јула 2018. године, доноси

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 174.
седници одржаној 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за
2018. годину, коју је Управни одбор Историјског архива
Града Новог Сада, донео на 33. седници одржаној 2. јула
2018. године.

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2018.
годину, коју је Управни одбор Музеја Града Новог Сада,
Петроварадин донео на XXVII седници одржаној 2. јула
2018. године.

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2018-2/2-II
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

3228. страна – Броj 31

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

725
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за комуналне послове, почев од 03. јула 2018. године, до
постављења начелника Градске управе за комуналне
послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на
три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Зоран Станојевић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за врши-

11. јул 2018.

оца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/а
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

726
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. НЕНАД БЕНОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за комуналне послове, почев од 3. јула 2018. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за комуналне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
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је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Ненад Беновић, дипломирани економиста, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/b
3. јул 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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МАНДИЋ ДЕЈАН, дипломирани економиста, поставља
се за в.д. начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, почев од 3. јула 2018. године,
до постављења начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17 и 113/17- др. закон), прописано

Број 31 – Страна 3229.

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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/с
3. јул 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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГОРДАНА ГРАБОВАЦ, дипломирани инжењер за предузетни менаџмент, поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе за грађевинско земљиште и
инвестиције, почев од 03. јула 2018. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

управе за опште послове, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/č
3. јул 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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Др БОРИВОЈЕ ДУНЂЕРСКИ, поставља се за в.д.
начелника Градске управе за опште послове, почев од 03.
јула 2018. године, до постављења начелника Градске

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава
начелнике и заменике начелника градских управа и решава
о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је др Боривоје Дунђерски, показао
изузетно залагање и резултате на пословима које је
обављао, да има положен државни стручни испит, и да у
време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази
да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности
у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено
као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/k
3. јул 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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. НЕБОЈША МИРКОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за опште послове, почев од 03. јула 2018. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за опште
послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на
три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Небојша Мирковић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за врши-
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оца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/l
3. јул 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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЗОРА ЂОРЂЕВИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. начелника Градске управе за прописе, почев од
03. јула 2018. године, до постављења начелника Градске
управе за прописе, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
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заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Зора Ђорђевић, дипломирани правник, показала изузетно залагање и резултате на пословима
које је обављала, да има положен државни стручни испит,
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/lj
3. јул 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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДАНИЦА МАТОВИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за прописе,
почев од 03. јула 2018. године, до постављења заменика
начелника Градске управе за прописе, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.

11. јул 2018.

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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Даница Матовић, дипломирани
правник, показала изузетно залагање и резултате на пословима које је обављала, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/m
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

Образложење

РЕШЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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

I. ГОРДАНА МОРАВСКИ, дипломирани правник-мастер,
поставља се за в.д. директора Бироа за пружање правне
помоћи, почев од 03. јула 2018. године, до постављења
директора Бироа за пружање правне помоћи, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

11. јул 2018.
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Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Гордана Моравски, дипломирани
правник-мастер, показала изузетно залагање и резултате
на пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/n
3. јул 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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЧЕДОМИР ШКОРИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика директора Бироа за пружање правне
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помоћи, почев од 03. јула 2018. године, до постављења
заменика директора Бироа за пружање правне помоћи, по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Чедомир Шкорић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/nj
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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735
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ТАТЈАНА ГЛАДОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика шефа Службе за заједничке
послове, почев од 03. јула 2018. године, до постављења
заменика шефа Службе за заједничке послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Татјана Гладовић, дипломирани
економиста, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење

11. јул 2018.

за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/o
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

736
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЂОРЂЕ БАСАРИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја
- мастер, поставља се за в.д. начелника Градске управе
за саобраћај и путеве, почев од 3. јула 2018. године, до
постављења начелника Градске управе за саобраћај и
путеве, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три
месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов

11. јул 2018.
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заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Ђорђе Басарић, дипломирани
инжењер саобраћаја - мастер, показао изузетно залагање
и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни испит, и да у време постављања за
вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/i
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

737
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. РАДИВОЈ ПАВЛОВ, дипломирани саобраћајни
инжењер, поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 3. јула 2018.
године, до постављења заменика начелника Градске управе
за саобраћај и путеве, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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

Број 31 – Страна 3235.

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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Радивој Павлов, дипломирани
саобраћајни инжењер, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/j
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

738
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. РАДЕ ЈОВАНОВИЋ, поставља се за в.д. начелника
Градске управе за финансије, почев од 3. јула 2018. године,
до постављења начелника Градске управе за финансије,
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
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Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Раде Јовановић, показао изузетно
залагање и резултате на пословима које је обављао, да
има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/a1
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

739
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. СЛОБОДАН ПРПА, дипломирани економиста, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за финансије,
почев од 3. јула 2018. године, до постављења заменика

11. јул 2018.

начелника Градске управе за финансије, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава
начелнике и заменике начелника градских управа и решава
о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Прпа Слободан, дипломирани економиста, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/b1
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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740
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. СТАНИСЛАВА ПРПА, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. начелника Градске пореске управе,
почев од 3. јула 2018. године, до постављења начелника
Градске пореске управе, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Станислава Прпа, дипломирани
економиста, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
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за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/c1
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

741
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИРА ЖИВКОВИЋ-ДРЕЗГИЋ, дипломирани економиста-мастер, поставља се за в.д. заменика начелника
Градске пореске управе, почев од 3. јула 2018. године, до
постављења заменика начелника Градске пореске управе,
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
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заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Мира Живковић-Дрезгић, дипломирани економиста-мастер, показала изузетно залагање
и резултате на пословима које је обављала, да има положен државни стручни испит, и да у време постављања за
вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/č1
3. јула 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

742
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВЕСНА СРДАНОВ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. начелника Градске управе за културу, почев од
3. јула 2018. године, до постављења начелника Градске
управе за културу, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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

11. јул 2018.

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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Весна Срданов, дипломирани правник, показала изузетно залагање и резултате на пословима
које је обављала, да има положен државни стручни испит,
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/t
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

743
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЗОРИЦА ШИЈАК, дипломирани математичар-математика финансија, поставља се за в.д. заменика начелника
Градске управе за културу, почев од 3. јула 2018. године,
до постављења заменика начелника Градске управе за
културу, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три
месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

11. јул 2018.
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Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Зорица Шијак, дипломирани математичар-математика финансија, показала изузетно
залагање и резултате на пословима које је обављала, да
има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/u
3. јула 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

744
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВЕРА ГРКАВАЦ, дипломирани правник, поставља се
за в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију
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заштиту, почев од 3. јула 2018. године, до постављења
начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту,
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Вера Гркавац, дипломирани правник, показала изузетно залагање и резултате на пословима
које је обављала, да има положен државни стручни испит,
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/s
3. јул 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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. НЕНАД ДРАШКОВИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за социјалну
и дечију заштиту, почев од 3. јула 2018. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за
социјалну и дечију заштиту, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Ненад Драшковић, дипломирани
правник, показао је изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за врши-
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оца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/š
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

746
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЛИДИЈА ТОМАШ, дипломирани инжењер технологије,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за
образовање, почев од 3. јула 2018. године, до постављења
начелника Градске управе за образовање, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
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дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Лидија Томаш, дипломирани
инжењер технологије, показала изузетно залагање и резултате на пословима које је обављала, да има положен
државни стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/p
3. јула 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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИРЈАНА МАРКОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за образовање, почев од 3. јула 2018. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за образовање, по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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
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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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Мирјана Марковић, дипломирани
правник, показала изузетно залагање и резултате на пословима које је обављала, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/r
3. јула 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

748
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. САША БИЛИНОВИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. начелника Градске управе за привреду, почев од
3. јула 2018. године, до постављења начелника Градске
управе за привреду, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
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Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Саша Билиновић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/v
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

749
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. СЛАВКА ДУКИЋ, дипломирани правник, поставља се
за в.д. заменика начелника Градске управе за привреду,

11. јул 2018.

почев од 3. јула 2018. године, до постављења заменика
начелника Градске управе за привреду, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Славка Дукић, дипломирани правник, показала изузетно залагање и резултате на пословима
које је обављала, да има положен државни стручни испит,
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/z
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

11. јул 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

750
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ФЕРЕНЦ БАНЧИ, дипломирани инжењер пољопривреде, поставља се за в.д. директора Дирекције за робне
резерве, почев од 3. јула 2018. године, до постављења
директора Дирекције за робне резерве, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
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постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/ž
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

751
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

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

I. Мр ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ, поставља се за в.д.
начелника Градске управе за здравство, почев од 3. јула
2018. године, до постављења начелника Градске управе
за здравство, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
на три месеца.

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.

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

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Ференц Банчи, дипломирани
инжењер пољопривреде, показао изузетно залагање и
резултате на пословима које је обављао, да има положен
државни стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов

3244. страна – Броj 31

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је мр Драгана Којадиновић, показала
изузетно залагање и резултате на пословима које је
обављала, да има положен државни стручни испит, и да у
време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је
одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/dž
3. јула 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

752
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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВЕРИЦА ЗОРИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за здравство, почев од 3. јула 2018. године, до постављења заменика начелника Градске управе за здравство, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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
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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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Верица Зорић, дипломирани правник, показала изузетно залагање и резултате на пословима
које је обављала, да има положен државни стручни испит,
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/đ
3. јул 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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВЛАСТИМИР МАСТИЛОВИЋ, мастер економиста,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за спорт и
омладину, почев од 3. јула 2018. године, до постављења
начелника Градске управе за спорт и омладину, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
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Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Властимир Мастиловић, мастер
економиста, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/ć
3. јула 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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Др ОГЊЕН КРСМАНОВИЋ, поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омладину, почев
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од 3. јула 2018. године, до постављења заменика начелника Градске управе за спорт и омладину, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је др Огњен Крсмановић, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао,
да има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/d
3. јула 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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, почев од 3. јула 2018. године,
до постављења начелника Градске управе за урбанизам
и грађевинске послове, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Дејан Михајловић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за врши-
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оца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/e
3. јула 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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВЛАДИМИР МИЛЕНКОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за урбанизам и грађевинске послове, почев од 3. јула 2018.
године, до постављења заменика начелника Градске управе
за урбанизам и грађевинске послове, по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов

11. јул 2018.
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заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Владимир Миленковић, дипломирани правник, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/f
3. јул 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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ТАТЈАНА КАШИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде, поставља се за в.д. начелника Градске управе за
заштиту животне средине, почев од 3. јула 2018. године,
до постављења начелника Градске управе за заштиту
животне средине, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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

Број 31 – Страна 3247.

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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Татјана Кашић, дипломирани
инжењер пољопривреде, показала изузетно залагање и
резултате на пословима које је обављала, да има положен
државни стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/g
3. јула 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 174. седници од 3. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЕЛМА БЈЕЛИЦА, дипломирани хемичар - биохемије,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за заштиту животне средине, почев од 3. јула 2018. године,
до постављења заменика начелника Градске управе за
заштиту животне средине, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

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

3248. страна – Броj 31

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 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.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Елма Бјелица, дипломирани хемичар - биохемије, показала изузетно залагање и резултате
на пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-41/h
3. јул 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 13. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 175. седници од 5. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА

11. јул 2018.
Члан 1.

У Пословнику о раду Градског већа Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 42/11), у члану
12. после става 3. додаје се став 4. који гласи: „Обрађивач
уз нацрт, односно предлог општег акта, обавезно доставља
и анализу ризика од корупције.“.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-42/b
5. јул 2018. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 1. став 2. Одлуке о начину реализације
средстава Аутономне Покрајине Војводине у вези са наставком радова на изградњи Жежељевог моста преко реке
Дунав у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 17/15 и 74/16), а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Ребалансу буџета Аутономне Покрајине
Војводине за 2018. годину („Службени лист Аутономне
Покрајина Војводине“, број 29/18), Уговором о начину преноса средстава за финансирање пројекта „Изградња
Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду“ од 19.
маја 2015. године и Анексом I Уговора од 20. децембра
2016. године, Градско веће Града Новог Сада на 175. седници од 5. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ У ВЕЗИ СА НАСТАВКОМ
РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЖЕЖЕЉЕВОГ
МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ
САДУ ЗА 2018. ГОДИНУ
1. У Програму за реализацију средстава Аутономне
Покрајине Војводине у вези са наставком радова на
изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом
Саду за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 2/18), у тачки 1. табела се мења и гласи:
„Позиција

1.

Назив

Износ

Наставак радова на изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду, 790.189.592,06
средствима Аутономне Покрајине
динара
Војводине, као органа финансирања
УКУПНО:

790.189.592,06
динара”

11. јул 2018.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-4/2018-1/1-II
5. јул 2018. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника

Градоначелник
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На основу поглавља 11. тачка 2. Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 6/18), а поводом Јавног
позива за реализацију програма стручне праксе на
територији Града Новог Сада у 2018. години, на предлог
Комисије за реализацију мера запошљавања, Градоначелник Града Новог Сада доноси

Срђан Кружевић, с.р

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ
ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
У 2018. ГОДИНИ
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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 175. седници од 5. јула 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
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 током лета за време
одржавања предстојећих манифестација које су од значаја
за Град Нови Сад („Open youth fair”, „EXIT“, „Cinema City”
„Дани бразила“, „Фестивал уличних свирача“...), када се
очекује долазак већег броја туриста, угоститељски објекти
за пружање услуга исхране и пића у периоду од 6. јула
2018. године до 1. септембра 2018. године, 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.
III. Ово решење доставити:
- Градској управи за инспекцијске послове
Област комуналне инспекције и комуналне полиције,
и
- Градској управи за привреду
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:3-358/2018-II
5. јул 2018. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

Број 31 – Страна 3249.

1. У Одлуци о спровођењу програма стручне праксе на
територији Града Новог Сада у 2018. години („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 19/18, 24/18 и 27/18) у тачки
1. речи: „за укупно 120 незапослених лица“ замењују се
речима: „за укупно 119 незапослених лица“.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:3-219/2018-3-II
28. јун 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

763
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТИМА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА БОРБУ ПРОТИВ
ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
I. Образује се Тим Града Новог Сада за борбу против
трговине људима (у даљем тексту: Тим), као радно тело
Градоначелника Града Новог Сада.
II. Задатак тима је да:
- планира, координира и спроводи активности у области превенције трговине људима и заштите жртава
трговине људима,
- организује заједничке акције и друге активности у
циљу подизања нивоа друштвене свести о
проблему трговине људима,
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- прати активности и предлаже мере из области
борбе против трговине људима,
- сарађује са градским управама и службама, јавним
и јавним комуналним предузећима, установама,
институцијама и организацијама цивилног друштва
и иницира активности у циљу развоја међународне
сарадње и сарадње са другим ЈЛС,
- предлаже споразум о сарадњи у циљу формирања
мреже за борбу против трговине људима на нивоу
Града Новог Сада,
- сарађује са Националним кординатором за борбу
против трговине људима и извештава га о активностима Тима,
- прати реализацију утврђених програма и о томе
информише јавност и Градко веће Града Новог
Сада.
III. Тим има координатора, заменика кординатора и осам
чланова.
IV. Стручне, административне и техничке послове за
потребе Тима, обављаће Градска управа за социјалну и
дечију заштиту.
V. У Тим се именују:
- за координатора
НЕНАД ДРАШКОВИЋ, Градска управа за социјалну и
дечију заштиту
- за заменика координатора
МИЛАНА МАРКОВИЋ, Градска управа за социјалну и
дечију заштиту
- за чланове
1. ЈОВАН ПОПОВИЋ, МУП Републике Србије

11. јул 2018.
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Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада,
на основу члана 16. став 1. Одлуке о јавном превозу путника („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 28/14,
69/14 и 74/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О УКИДАЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ
СТАЈАЛИШТА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
У НОВОМ САДУ
1. Укида се стајалиште за јавни превоз путника у Улици
Јаше Игњатовића испред кбр. 7-9, у Новом Саду.
2. Укида се стајалиште за јавни превоз путника у Улици
Ива Андрића, у зони раскрснице са Улицом Народног
фронта, у Новом Саду.
3. Одређује се стајалиште за јавни превоз путника у
Улици Јаше Игњатовића, у зони раскрснице са Улицом
Филипа Вишњића, у Новом Саду.
4. Одређује се стајалиште за јавни превоз путника у
Улици Народног фронта, испред кбр. 76, у Новом Саду.
5. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције Града Новог Сада, да изврши уклањање
вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације
стајалишта за јавни превоз путника из тач. 1. и 2. овог
решења.

5. СОЊА МИЛАДИНОВИЋ, Школска управа Нови Сад

6. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције Града Новог Сада, да изврши постављање
вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и
опремање стајалишта за јавни превоз путника из тач. 3. и
4. овог решења, у свему према Пројекту техничког
регулисања саобраћаја – Обележавање аутобуских
стајалишта у улицама Јаше Игњатовића и Народног фронта
у Новом Саду, број С-253/18 од 5. јуна 2018. године, који
је израдила Градска управа за грађевинско земљиште и
инвестиције Града Новог Сада.

6. РАДЕ СТАНОЈЧИЋ, Црвени крст Новог Сада – Градска организација

7. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу
„Нови Сад“ Нови Сад, да:

2. Др НАДА ПАДЕЈСКИ ШЕКЕРОВИЋ, Центар за
социјални рад Града Новог Сада
3. СЛОБОДАН ЈОСИМОВИЋ, више јавно тужилаштво
у Новом Саду
4. ЈЕЛИЦА БОЈАНИЋ КЕРКЕЗ, Апелациони суд у Новом
Саду

7. Др ЉЕРКА ПОПОВ, Дом здравља „Нови Сад“
8. ЧИЛА СТОЈАНОВИЋ, Новосадски хуманитарни центар
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2018-5377
22. јун 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

- на стајалиштима за јавни превоз путника из тач. 3. и
4. овог решења постави стајалишну таблу са ознаком
BUS, надстрешницу и корпу за отпатке.
- на траси линије јавног превоза путника бр. 6, користи
стајалиште за јавни превоз путника из тачке 3. овог
решења, а на трасама линија јавног превоза путника
бр. 4, 7 и 11 користи стајалиште за јавни превоз путника из тачке 4. овог решења.
- путем средстава јавног информисања обавести кориснике услуга о променама из тач. 1, 2, 3, 4. и 7. став 2.
овог решења.
8. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције Града Новог Сада, да постављене саобраћајне
знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
9. Рок за извршење овог решења је 1. август 2018. године.

11. јул 2018.
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10. 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-34-2695/2018
26. јун 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 („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-одлука УС
и 24/18, 41/8 и 41/18-др. закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и
70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ У
УЛИЦИСТЕВАНА ХРИСТИЋА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализације у Улици Стевана Христића у
Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да постави саобраћајну сигнализацију и опрему према
Техничком регулисању саобраћаја број С281/18 од 28. јуна
2018. године које је израдило Одељење за развој и
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције.
III. Рок за извршење овог решења је 31. август 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-34-2852/2018
5. јул 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 („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-одлука УС
и 24/18, 41/18 и 41/18-др. закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и
70/16), доноси

Број 31 – Страна 3251.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ У
ФРУШКОГОРСКОЈ УЛИЦИ У ФУТОГУ
I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализације у Фрушкогорској улици у Футогу.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да постави саобраћајну сигнализацију и опрему према
Техничком регулисању саобраћаја број С278/18 од 26. јуна
2018. године које је израдило Одељење за развој и
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције.
III. Рок за извршење овог решења је 31. август 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-34-2853/2018
5. јул 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

767
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-одлука УС
и 24/18, 41/18 и 41/18-др. закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и
70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ У
ПОВРТАРСКОЈ УЛИЦИ И УЛИЦИ БОЖЕ
КУЗМАНОВИЋА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализације у Повртарској улици и Улици
Боже Кузмановића у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да постави саобраћајну сигнализацију и опрему према
Техничком регулисању саобраћаја број С257/18 од 11. јуна
2018. године које је израдило Одељење за развој и
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције.
III. Рок за извршење овог решења је 31. август 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-34-2619/2018
2. јул 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

3252. страна – Броj 31
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-одлука УС
и 24/18, 41/18 и 41/18-др. закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и
70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ 7. ВОЈВОЂАНСКЕ
БРИГАДЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у Улици 7. војвођанске бригаде у Сремској Каменици.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Техничком регулисању саобраћаја број С263/18 од 14. јуна 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. август 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-34-2617/2018
2. јул 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 („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-одлука УС
и 24/18, 41/18 и 41/18-др. закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и
70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ГАГАРИНОВОЈ УЛИЦИ
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у Гагариновој улици у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Техничком регулисању саобраћаја број 18-25118 од 15. јуна 2018.

11. јул 2018.

године који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и
инвестиције.
III. Рок за извршење овог решења је 15. август 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-34-2653/2018
28. јун 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
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На основу члана 3. став 2. Правилника о начину и
поступку доделе 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), Градска управа за социјалну и дечију заштиту
расписује

II ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ 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,
ЗА 2018. ГОДИНУ
I. Расписује се II Јавни конкурс за доделу 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,
за 2018. годину (у даљем тексту: Јавни конкурс), чији
основни циљеви доприносе развоју иновативних услуга,
унапређењу постојећих услуга или утичу на већи обухват
корисника у постојећем систему социјалне заштите.
II. Средства за финансирање или суфинансирање програма из тачке I. овог конкурса обезбеђена су Одлуком о
буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 66/17 и 29/18), у укупном износу од
22.446.480,00 динара, и то за:
1. програме дневне подршке у заједници који имају за
циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом,
особа оболелих од ретких и тешких хроничних болести и чланова њихових породица, старих особа, лечених зависника, особа лечених од психоза и особа
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оболелих од ХИВ-а, и свих осталих социјално угрожених група, у укупном износу од 4.850.000,00 динара,

- партнерство и укљученост волонтера у активности програма,

2. програме подршке за самосталан живот у друштву
особа са инвалидитетом, у укупном износу од
4.800.000,00 динара,

- значај програма за развој система социјалне
заштите у Граду.

3. програме подршке породици са децом којима се
унапређују капацитети породице и обезбеђују услови
да деца редовно похађају наставу у школи, заштита
деце од злостављања, занемаривања и трговине
људима, у укупном износу од 700.000,00 динара,
4. програме саветодавно-терапијске, социјално-едукативне и рехабилитационо-терапијске подршке ради
побољшања квалитета живота или ублажавања
неповољних животних околности различитих
социјално угрожених група или појединаца, и програми заштите и унапређења положаја свих осталих
социјално угрожених група и појединаца у складу са
Законом, сензибилизација јавности, послодаваца и
потенцијалних донатора за проблеме наведених
социјалних група, као и програми који доприносе
реализацији Акционог плана приступачности Града
Новог Сада, у укупном износу од 12.096.480,00
динара.

V. Пријава на Јавни конкурс са Анексом бр. 1 и 2 може
се преузети на Званичној интернет презентацији Града
Новог Сада (www.novisad.rs) или у Градској управи за
социјалну и дечију заштиту, Нови Сад, Жарка Зрењанина
бр. 2, канцеларија 46, II спрат.
Образац пријаве, као и Анекс бр. 1 и 2, попуњава се на
српском језику, ћириличним писмом, на персоналном рачунару и на прописаном обрасцу.
Пријаве које нису попуњене у складу са ставом 2. ове
тачке, односно неблаговремене, непотпуне, послате факсом или електронском поштом, као и пријаве које нису потписане од стране овлашћеног лица и оверене печатом,
које нису у складу са конкурсном документацијом, неће се
разматрати.
VI. Уз пријаву учесник Јавног конкурса подноси следећу
документацију:
- фотокопију решења о упису удружења у регистар,
- фотокопију Статута,

III. Право учешћа на Јавном конкурсу има удружење:
- које је регистровано у складу са Законом о
удружењима („Службани гласник РС“, бр. 51/09 и
99/11 – др. закон),
- чије је седиште на територији Града Новог Сада,
- чији су циљеви и задаци у Статуту из области
социјалне заштите,
- чији је програм садржински из области социјалне
заштите,
- које је директно одговорно за припрему и
реализацију програма,
- које има капацитете у погледу кадровских и
материјално-финансијских ресурса и искуства за
реализацију програма,
- чији корисници програмских активности имају
пребивалиште на територији Града Новог Сада.
Учеснику на Јавном конкурсу може бити одобрено
финансирање највише два програма у оквиру овог конкурса.
IV. Критеријуми за оцену пријављених програма су:
- очекивани резултати у погледу побољшања квалитета живота корисника и социјалних група,
- одрживост програма на дужи рок имајући у виду
изворе финансирања и суфинансирања у трошковима програма,
- кадровски и материјално-финансијски ресурси и
искуство за реализацију програма,

- фотокопију споразума о партнерству (уколико је
потребна за програмске активности)
- оригинал позитивне препоруке (уколико је поседује),
- потписану изјаву подносиоца предлога програма.
Конкурсна документација се на враћа.
VII. Пријаве на Јавни конкурс подносе се у затвореној
коверти, у Писарници Градске управе за опште послове,
Трг слободе 1, Нови Сад, са назнаком: „ЗА КОНКУРС ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ – НЕ
ОТВАРАТИ“ и називом удружења.
Пријава треба да садржи: прописно попуњен образац
са Анексом бр. 1 и 2, компакт диск са обрасцем и Анексом
бр. 1 и 2, као и документацију из тачке VI. овог конкурса.
VIII. Рoк зa пoднoшeњe приjaвe je од 09. до 23. јула
2018. године.
IX. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
стручну процену програма удружења грађана у области
социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад
(у даљем тексту: Комисија), коју образује и именује Градоначелник Града Новог Сада.
X. Комисија из тачкe IX. утврђује Предлог листе програма од интереса за Град Нови Сад у области социјалне
заштите, за 2018. годину (у даљем тексту: Предлог листе),
и објављује га на званичној интернет презентацији Града
Новог Сада (www.novisad.rs).
Учесници Јавног конкурса, у року од три радна дана од
дана објављивања Предлога листе, имају право приговора,
као и да изврше увид у поднете пријаве на Јавни конкурс.

- остваривост планираних резултата и мерљивост
индикатора,

Одлуку о приговору доноси Комисија, у року од 15 дана
од дана истека рока за подношење приговора и одлука
Комисије је коначна.

- усаглашеност буџета програма са програмским
активностима,

XI. Комисија, у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава на Јавни конкурс, доставља Градској
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управи за социјалну и дечију заштиту Извештај о спроведеном поступку Јавног конкурса.
XII. Јавни конкурс објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну
и дечију заштиту
Број: XIII-1031/2018-1
9. јул.2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Вера Гркавац, с.р.

Градска управа за привреду
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ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ
ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2019. ГОДИНУ
У складу са Законом о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09,
112/15 и 80/17) и Правилником о условима и поступку
давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/17 и
111/17 ), Градска управа за привреду, расписује јавни позив
којим обавештава:
- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe
службe и социјалнe установe да им се може дати на
коришћење површина пољопривредног земљишта у
државној својини која је примерена делатности којом
се баве, а највише до 100 хектара;
- високообразовнe установe - факултетe и научнe
институтe чији је оснивач држава и установe за
извршење кривичних санкција да им се може дати на
коришћење површина пољопривредног земљишта у
државној својини која је примерена делатности којом
се баве, а највише до 1.000 хектара;
- правнa лицa у државној својини регистрована за
послове у области шумарства;
да доставе потребну документацију ради остваривања
коришћења без плаћања накнаде пољопривредног
земљишта у државној својини на територији Града Новог
Сада за 2019. годину, до дана 31.октобра 2018. године.
Потребна документација:
1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без
плаћања накнаде потписан од стране одговорног
лица;
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2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест
месеци);
3) Изјава подносиоца захтева коју површину
пољопривредног земљишта у државној својини већ
користи без плаћања накнаде (у складу са чланом
61. Закона о пољопривредном земљишту) на
територији Републике Србије.
Подносиоци захтева достављају потребну документацију
из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају
бити читљиве, при чему Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Града Новог Сада, задржава право
да у случају потребе затражи достављање оригинала или
оверене копије достављене документације.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана
од 8,00 до 15,00 часова, у просторијама Градске управе за
привреду, Нови Сад, Улица Руменачка, број 110а, први
спрат, канцеларија број 4 и 5, или са сајта Града Новог
Сада www.novisad.rs.
Рок за достављање захтева и потребне документације
из овог јавног позива је 31. октобар 2018. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним
позиву сматраће се неблаговременим и Комисија за израду
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града Новог
Сада, ће га вратити подносиоцу неотвореног.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници Градске управе или поштом на адресу:
Нови Сад, Трг слободе број 1,( Градска кућа), у затвореној
коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања
накнаде за 2019. годину“, за Комисију за израду Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Града Новог Сада, на адресу:
Градскa Управа за привреду, Нови Сад, Руменачка 110а.
На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.
Контакт особе за све информације у вези са овим јавним
позивом су: Иванка Чубрило, телефон: 021/6614-085, email:
ivanka.cubrilo@uprava.novisad.rs и Душан Тубић, телефон: 021/6614-085, email: dusan.tubic@uprava.novisad.rs,
или лично у просторијама Градске управе за привреду,
Нови Сад, Руменачка 110а, први спрат, канцеларија број
4 и 5.
Овај јавни позив објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“, огласним таблама месних канцеларија, као
и на интернет страници Града Новог Сада www.novisad.rs.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: 464-192/2018-VII
26. јуни 2018. године
НОВИ САД
вд заменика начелника
Славка Дукић, с.р.
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ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
У складу са Законом о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09,
112/15 и 80/17) и Правилником о условима и поступку
давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/17 и
111/17), Градска управа за привреду Града Новог Сада,
расписује јавни позив свим физичким и правним лицима,
којим обавештава:

Број 31 – Страна 3255.

в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног
за послове пољопривреде на инвестициона
улагања за пољопривредну инфраструктуру која
је подигнута након јула 2006. године, односно
купопродајни уговор физичког лица (подносиоца
захтева) са правним лицем које је подигло
пољопривредну инфраструктуру у складу са тада
важећим прописима (доставља подносилац
захтева).
3. Записник Републичке пољопривредне инспекције
(доставља подносилац захтева);
4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан
Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља Градска
управа за привреду);
II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства je:

- власнике система за наводњавање, одводњавање,
рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда
који су у роду) на пољопривредном земљишту у
државној својини и који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном
статусу најмање три године (у даљем тексту:
пољопривредна инфраструктура) и

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу
сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља
подносилац захтева);

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на
територији јединице локалне самоуправе на којој се
право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту:
сточарство),

3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих
животиња и власник, односно закупац објекта за
гајење тих животиња са утврђеним бројем условних
грла:

да доставе потребну документацију ради доказивања
права пречег закупа на пољопривредном земљишту у
државној својини на територији Града Новог Сада за 2019.
годину, до дана 31. октобра 2018. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ
ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном
инфраструктуром je:
1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу
власништва над пољопривредном инфраструктуром
потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром:
а) Извод из јавне евиденције о непокретности за
пољопривредну инфраструктуру која је укњижена
у јавној евиденцији о непокретности (прибавља
Градска управа за привреду) и/или
б) Пописна листа и књиговодствена документација
потписана и оверена у складу Законом о рачуноводству за правно лице, за и пољопривредну
нфраструктуру која није укњижена у јавној
евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или

2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан
Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља Градска управа за привреду);

a) Потврду о броју условних грла коју издаје
Пољопривредни факултет Нови Сад-Департман
за сточарство – за животиње у систему
уматичења (доставља подносилац захтева);
б) Записник Републичког ветеринарског инспектора
- за животиње које нису у систему уматичења
(доставља подносилац захтева).
(Напомена: Републички ветеринарски инспектор
записником утврђује број условних грла која обрачунава на осносву затеченог стања, односно
исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу
животиња)
4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта
закључене са другим лицима за земљиште које се
налази на територији јединице локалне самоуправе
на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране
надлежног органа (доставља подносилац захтева)
5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да
се изврши провера података код надлежних органа
који су неопходни за реализацију јавног позива;
6. Изјава подносиоца захтева о тачности података,
потписанa од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, прекршајном и материјалном одговорношћу,
која садржи:
- изјаву да је доставио све доказе који се односе на
закуп пољопривредног земљишта на територији
локалне самоуправе на којој је поднео захтев,
- списак повезаних лица (назив правног лица са
матичним бројем/име презиме физичког лица, сродство и ЈМБГ)
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(Напомена: код физичких лица повезаним лицима
сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник,
усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко
лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција,
удела или гласова)
7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим
се доказује укупна површина пољопривредног
земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе
на којој се подноси захтев (прибавља Градска управа
за привреду);
8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим
се доказује укупна површина пољопривредног
земљишта које је у власништву повезаних лица са
подносиоцем захтева. (прибавља Градска управа за
привреду након увида у списак тих лица из изјаве
из тачке 6. који доставља подносилац захтева)
Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о
пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима,
власништво пољопривредног земљишта, власништво
пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп
пољопривредног земљишта у државној својини) односе се
на територију јединице локалне самоуправе где се налази
објекат, односно животиње.
Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу пољопривредне
инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније
до 1. септембра 2018. године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције, односно
за остваривање права пречег закупа по основу сточарства
Захтев за излазак Републичке ветеринарске инспекције
најкасније до 1. септембра 2018. године.
Записник Републичке пољопривредне инспекције је
саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2018. године и обавезно садржи тачно наведене све
катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је
утврђена функционалност система за наводњавање,
одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.);
Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела
II тачке 2, 7 и 8, Градска управа за привреду прибавља
најкасније до 30. новембра 2018. године.
Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за
остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у
складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине
пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем
програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта се врши на начин да се површина која им је
утврђена по броју условних грла, умањује за површину
пољопривредног земљишта,у складу са чланом 64а став
17. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09, 112/15 и 80/17).
Сва документација која се доставља у складу са овим
Јавним позивом мора да гласи на исто правно или
физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена
и потписана од стране надлежног органа који издаје
исправу.
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Уколико је правно или физичко лице власник више
врста животиња, за сваку врсту животиња доствља
посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.
За период закупа који је дужи од једне године, поред
уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања
Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне
банке у висини годишње закупнине пољопривредног
земљишта или уговор о јемству између Министарства као
повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати
депозита у висини једне годишње закупнине као средство
обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу
годину закупа.
Уколико за катастарске парцеле које су опредељене
лицима по основу права пречег закупа дође до промена
површине по било ком законском основу, даљи поступак
давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана
од 8,00 до 15,00 часова, у просторијама Градске управе за
привреду, Нови Сад, Руменачка 110а, први спрат,
канцеларија број 4 и 5, или са сајта Града Новог Сада www.
novisad.rs.
Рок за достављање захтева и потребне документације
из овог јавног позива је 31. октобар 2018. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним
позиву сматраће се неблаговременим и Комисија за израду
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града Новог
Сада ће га вратити подносиоцу неотворен.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници Градске управе или поштом на адресу:
Нови Сад, Трг слободе број 1 (Градска кућа), у затвореној
коверти са назнаком на предњој страни „Захтев за
остваривање права пречег закупа по основу власништва
пољопривредне инфраструктуре за 2019. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2019. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Града Новог Сада, на адресу:
Градскa Управа за привреду, Нови Сад, Руменачка 110а.
На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.
Контакт особе за све информације у вези са овим јавним
позивом су: Иванка Чубрило, телефон: 021/6614-085, email:
ivanka.cubrilo@uprava.novisad.rs и Душан Тубић, телефон:
021/6614-085, email: dusan.tubic@uprava.novisad.rs, или
лично у просторијама Градске управе за привреду, Нови
Сад, Руменачка 110а, први спрат, канцеларија број 4 и 5.
Овај јавни позив објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“, огласним таблама месних канцеларија, као
и на интернет страници Града Новог Сада www.novisad.rs.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: 464-193/2018-VII
26. јуни 2018. године
НОВИ САД
вд заменика начелника
Славка Дукић, с.р.
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Градске управе за образовање (Лидија
Томаш)

3240

Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за образовање (Мирјана Марковић)

3241

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

762
3241

3242

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

3243

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за здравство (Мр Драгана
Којадиновић)

3243

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

3244

Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за спорт и
омладину (Огњен Крсмановић)
Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за урбанизам и грађевинске послове (Дејан Михајловић)

761

Предмет

Страна

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

3246

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

3247

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

3247

Решење о допуни Пословника о раду
Градског већа Града Новог Сада

3248

Решење о измени Програма за реализацију средстава Аутономне Покрајине
Војводине у вези са наставком радова
на изградњи Жежељевог моста преко
реке Дунав у Новом Саду за 2018. годину

3248

Решење о одобравању другачијег завршетка 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

3249

Градоначелник

Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за привреду
(Славка Дукић)

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

Рег. бр.

Број 31 – Страна 3259.

763

3249

Решење о образовању и именовању
Тима Града Новог Сада за борбу против
трговине људима

3249

Градска управа за саобраћај и путеве
764

765

766
3244
767
3245
768
3246

Одлука о измени Одлуке о спровођењу
Програма стручне праксе на територији
Града Новог Сада у 2018. години

Решење о укидању и одређивању стајалишта за јавни превоз путника у Новом
Саду

3250

Решење о постављању успоривача брзине у Улици Стевана Христића у Новом
Саду

3251

Решење о постављању успоривача брзине у Фрушкогорској улици у Футогу

3251

Решење о постављању успоривача брзине у Повртарској улици и Улици Боже
Кузмановића у Новом Саду

3251

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у Улици 7. војвођанске
бригаде у Сремској Каменици

3252

3260. страна – Броj 31
Рег. бр.

769

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Предмет

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у Гагариновој улици у
Новом Саду

Страна

Рег. бр.

II Јавни конкурс за доделу 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, за 2018. годину

Предмет

Страна

Градска управа за привреду
3252

771

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
770

11. јул 2018.

772

3252

Јавни позив за остваривање права
коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној
својини на територији Града Новог
Сада за 2019. годину

3254

Јавни позив за доказивање права
пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада за 2019. годину

3255

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

