
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА

Година XXXVII - Број 44 НОВИ САД, 9. октобар 2018. примерак 130,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

954
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 
53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. зaкoн, 
9/16 - oдлукa УС, 24/18, 41/18 и 41/18 – др. закон), на пред-
лог Савета за координацију послова безбедности саобраћаја 
на путевима на територији Града Новог Сада, Градско веће 
Града Новог Сада, на 192. седници од 3. октобра 2018. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНAМA ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ

1. У Програму коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 

територији Града Новог Сада за 2018. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 5/18 и 32/18), тачкa 2. мења 
се и гласи:

„2. За реализацију овог програма Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2018. годину планирана су средства 
од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима у укупном износу од 
89.753.571,49 динара, од чега су 17.753.571,49 динара пре-
нета неутрошена средства из претходне године, а део 
средстава у износу од 72.000.000,00 динара планиран је 
за 2018. годину.

Део средстава из става 1. ове тачке у износу од 
53.753.571,49 динара планиран је у Разделу 05 – Градска 
управа за саобраћај и путеве, за реализацију Пројекта: 
Безбедност саобраћаја, у оквиру Програма 7: Организација 
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, а део у износу 
од 36.000.000,00 динара планиран је у Разделу 24 – Град-
ска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, за 
реализацију Програмске активности: Управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре, у оквиру Про-
грама 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфра-
структура, а обезбедиће се сразмерно оствареним прихо-
дима у буџету Града Новог Сада, и то за:

Позиција Назив позиције Износ 

I Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 34.720.671,49

1.
Студија: Примена концепта „Дизајн за све“ на јавним саобраћајним површинама и 
у јавном превозу из угла безбедности саобраћаја на територији Града Новог Сада 
- Преузета обавеза из 2017. године

1.440.000,00

2. Пројекат „Безбедно бициклистичком стазом од приградских насеља ка Граду“
- Преузета обавеза из 2017. године 2.970.000,00

3. Пројекат „Безбедно бициклистичком стазом од приградских насеља ка Граду“ – друга фаза 5.993.200,00

4. Организација стручних скупова из области безбедности саобраћаја 9.000.000,00

5. Остале опште услуге (израда идејних решења) 600.000,00

6. Билборди и ситилајтови у циљу промоције безбедности саобраћаја 5.000.000,00

7. Промотивни материјал 600.000,00

8. Закуп простора у функцији безбедности саобраћаја 1.917.471,49

9. Услуге фотографисања у циљу безбедности саобраћаја 600.000,00
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10. Израда радијских џинглова у циљу промоције безбедности саобраћаја 600.000,00

11. Емитовање радијских џинглова у циљу промоције безбедности саобраћаја 6.000.000,00

II Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 11.008.000,00

1. Едукација пешака за безбедно понашање у саобраћају, старосне групе 65+ 1.404.000,00

2. Едукација за унапређење знања возача бицикала у циљу смањења њиховог страдања 1.404.000,00

3. Едукације за унапређење безбедности саобраћаја за децу основних школа 
(1. – 4. разреда) 7.000.000,00

4. Образовно васпитни материјал за децу у предшколским установама и основним школама 600.000,00

5. Обука родитеља за повећање безбедности коришћењем дечијих ауто-седишта 600.000,00

III Накнаде члановима Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 
путевима на територији Града Новог Сада 3.610.000,00

1.
Накнаде за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 
путевима на територији Града Новог Сада који нису запослени у градској управи Града 
Новог Сада 950.000,00

2.
Накнаде за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 
путевима на територији Града Новог Сада који су запослени у градској управи Града 
Новог Сада 1.150.000,00

3. Службена путовања у земљи и иностранству и котизације 1.510.000,00

IV Компјутерске услуге 614.800,00

1. Компјутерске услуге (одржавање сајта) – Преузете обавезе из 2017. године 14.800,00

2. Компјутерске услуге (одржавање сајта) 600.000,00

V Teхничко опремање јединица саобраћајне полиције 3.800.100,00

1. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције 3.240.000,00

2. Регистрација возила 560.100,00

УКУПНО од I до V:                                                           53.753.571,49

VI Поправљање саобраћајне инфраструктуре              36.000.000,00

1.
Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације применом двокомпонентне 
хладне дебелослојне пластике за обележавање пешачких и бициклистичких прелаза у 
раскрсницама

12.575.000,00

2. Постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације 2.000.000,00

3. Корекција ивичњака 1.000.000,00

4. Постављање комбинованих бројача за моторна возила и бицикле 3.000.000,00

5. Одржавање бициклистичких и пешачких стаза 10.000.000,00

6. Одржавање саобраћајница 7.425.000,00

УКУПНО од I до VI: 89.753.571,49

"
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2. У тачки 3. став 2. мења се и гласи:
„Предлог за коришћење средстава из Позиције VI. тач. 

1-6. овог програма за поправљање саобраћајне инфра-
структуре, у складу са Програмом одржавања објеката 
путне привреде за 2018. годину, Савет доставља Градској 
управи за грађевинско земљиште и инвестиције.“

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ           
Број: 34-4007/2018-II 
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

955
На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), а у вези са чланом 42. Закона о правима 
пацијената („Службени гласник Републике Србије“, број 
45/13), Градско веће Града Новог Сада на 192. седници од 
3. октобра 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 
ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о образовању Савета за здравље Града 
Новог Сада, („Службени лист Града Новог Сада“, број 63/13), 
у тачки II, алинеји четвртој, после речи: „министарству над-
лежном за послове здравља“ везник „и“ замењује се запе-
том, а после речи „органу управе Аутономне Покрајине 
Војводине надлежном за послове здравља“ запета се 
замењује везником „и“, и додају се речи: „Институту за јавно 
здравље Војводине,“.

После алинеје четврте, додају се алинеје пета до 10. 
које гласе:

„-  кроз међусекторску сарадњу координира, подстиче, 
организује и усмерава спровођење активности у обла-
сти деловања јавног здравља на територији Града 
Новог Сада,

-  прати извештаје Института за јавно здравље Војводине 
о анализи здравственог стања становништва на 
територији Града Новог Сада и предлаже мере за 
њихово унапређење,

-  предлаже план јавног здравља за Град Нови Сад, који 
доноси Скупштина Града Новог Сада и прати његово 
спровођење,

-  иницира и прати спровођење активности промоције 
здравља и спровођења мера за очување и унапређење 
здравља на територији Града Новог Сада,

-  учествује у различитим областима деловања јавног 
здравља у кризним и ванредним ситуацијама, у складу 
са законом,

-  обавештава јавност о свом раду.“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ           
Број:51-68/2018-II 
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

956
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СТАНОЈЕВИЋ ЗОРАНУ, дипломираном правнику, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
комуналне послове, почев од 04. 10. 2018. године, до 
постављења начелника Градске управе за комуналне 
послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још 
три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
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на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/c 
3. октобар 2018. године
НОВИ САД 

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

957
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БЕНОВИЋ НЕНАДУ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за комуналне послове, почев од 04. 10. 2018. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за кому-
налне послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА   
Број: II-020-4/2018-59/č 
3. октобар 2018. године                      
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

958
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МАНДИЋ ДЕЈАНУ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
грађевинско земљиште и инвестиције, почев од 04. 10. 
2018. године, до постављења начелника Градске управе 
за грађевинско земљиште и инвестиције по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
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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. 

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 ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/ć 
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

959
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ГРАБОВАЦ ГОРДАНИ, дипломираном инжењеру за 
предузетни менаџмент, продужава се дужност в.д. заме-
ника начелника Градске управе за грађевинско земљиште 
и инвестиције, почев од 04. 10. 2018. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже још три месеца.

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 

става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: II-020-4/2018-59/d
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

960
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МАСТИЛОВИЋ ВЛАСТИМИРУ, мастер економиста, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
спорт и омладину, почев од 04. 10. 2018. године, до 
постављења начелника Градске управе за спорт и омла-
дину по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три 
месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
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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. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/dž
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

961
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КРСМАНОВИЋ др ОГЊЕНУ продужава се дужност 
в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омла-
дину, почев од 04. 10. 2018. године, до постављења заме-
ника начелника Градске управе за спорт и омладину по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.  

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 

према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/đ
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

962
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КОЈАДИНОВИЋ мр ДРАГАНИ продужава се дужност 
в.д. начелника Градске управе за здравство, почев од 04. 
10. 2018. године, до постављења начелника Градске управе 
за здравство по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
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ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/e 
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

963
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРИЋ ВЕРИЦИ, дипломираном правнику, проду-
жава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за здравство, почев од 04. 10. 2018. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за здравство по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-

шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/f 
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

964
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИХАЈЛОВИЋ ДЕЈАНУ, дипломираном правнику, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
урбанизам и грађевинске послове, почев од 04. 10. 2018. 
године, до постављења начелника Градске управе за урба-
низам и грађевинске послове по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 



3580. страна – Броj 44 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 9. октобар 2018.

пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/g
3. октобар 2018. године                      
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

965
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИЛЕНКОВИЋ ВЛАДИМИРУ, дипломираном прав-
нику, продужава се дужност в.д. заменика начелника Град-
ске управе за урбанизам и грађевинске послове, почев од 
04. 10. 2018. године, до постављења заменика начелника 
Градске управе за урбанизам и грађевинске послове по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Владимир Миленковић, дипломи-
рани правник, показао изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављао, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Градске управе за урбанизам и 
грађевинске послове, одлучено је као у диспозитиву 
Решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/h 
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

966
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КАШИЋ ТАТЈАНИ, дипломираном инжењеру 
пољопривреде, продужава се дужност в.д. начелника Град-
ске управе за заштиту животне средине, почев од 04. 10. 
2018. године, до постављења начелника Градске управе 
за заштиту животне средине по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.   
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II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Татјана Кашић, дипломирани 
инжењер пољопривреде, показала изузетно залагање и 
резултате на пословима које је обављала, да има положен 
државни стручни испит, и да у време постављања за врши-
оца дужности има статус службеника, у смислу Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за заштиту животне 
средине, одлучено је као у диспозитиву Решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/i
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

967
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БЈЕЛИЦА ЕЛМИ, дипломираном хемичару - биохемије, 
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске 
управе за заштиту животне средине, почев од 04. 10. 2018. 

године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за заштиту животне средине по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.    

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

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

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Елма Бјелица, дипломирани хеми-
чар - биохемија, показала изузетно залагање и резултате 
на пословима које је обављала, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Градске управе за заштиту животне сре-
дине, одлучено је као у диспозитиву Решења. 
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/j
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

968
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 

I. БАСАРИЋ ЂОРЂУ, дипломираном инжењеру 
саобраћаја - мастер, продужава се дужност в.д. начелника 
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 04. 10. 
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2018. године, до постављења начелника Градске управе 
за саобраћај и путеве по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже још три месеца.   

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

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

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Ђорђе Басарић, дипломирани 
инжењер саобраћаја - мастер, показао изузетно залагање 
и резултате на пословима које је обављао, да има поло-
жен државни стручни испит, и да у време постављања за 
вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за саобраћај и 
путеве, одлучено је као у диспозитиву Решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/k
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

969
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 

I. ПАВЛОВ РАДИВОЈУ, дипломираном саобраћајном 
инжењеру, продужава се дужност в.д. заменика начелника 
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 04. 10. 
2018. године, до постављења заменика начелника Град-

ске управе за саобраћај и путеве по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже још три месеца.   

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

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

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Радивој Павлов, дипломирани 
саобраћајни инжењер, показао изузетно залагање и резул-
тате на пословима које је обављао, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Градске управе за саобраћај и путеве, 
одлучено је као у диспозитиву Решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/l
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

970
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 

I. ДУНЂЕРСКИ др БОРИВОЈУ продужава се дужност 
в.д. начелника Градске управе за опште послове, почев од 
04. 10. 2018. године, до постављења начелника Градске 
управе за опште послове по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже још три месеца.   
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II.  Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

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

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је др Боривоје Дунђерски, показао 
изузетно залагање и резултате на пословима које је 
обављао, да има положен државни стручни испит, и да у 
време постављања за вршиоца дужности има статус служ-
беника, у смислу Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу 
стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за опште послове, одлучено је као у дис-
позитиву Решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/lj 
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

971
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 

I. МИРКОВИЋ НЕБОЈШИ, дипломираном правнику, 
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске 
управе за опште послове, почев од 04. 10. 2018. године, 
до постављења заменика начелника Градске управе за 
опште послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
још три месеца.    

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Небојша Мирковић, дипломирани 
правник, показао изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављао, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за опште послове, одлучено је као у дис-
позитиву Решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/m 
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

972
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ЂОРЂЕВИЋ ЗОРИ, дипломираном правнику, проду-
жава се дужност в.д. начелника Градске управе за прописе, 
почев од 04. 10. 2018. године, до постављења начелника 
Градске управе за прописе по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже до 09. 11. 2018. године.   
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II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

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

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Зора Ђорђевић, дипломирани прав-
ник, показала изузетно залагање и резултате на пословима 
које је обављала, да има положен државни стручни испит, 
и да у време постављања за вршиоца дужности има ста-
тус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за прописе, одлучено је као у диспозитиву 
Решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/n
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

973
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. МАТОВИЋ ДАНИЦИ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за прописе, почев од 04. 10. 2018. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за прописе по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Даница Матовић, дипломирани 
правник, показала изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављала, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за прописе, одлучено је као у диспозитиву 
Решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/nj
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

974
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. МОРАВСКИ ГОРДАНИ, дипломираном правнику-
мастер, продужава се дужност в.д. директора Бироа за 
пружање правне помоћи, почев од 04. 10. 2018. године, до 
постављења директора Бироа за пружање правне помоћи 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    
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II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Гордана Моравски, дипломирани 
правник-мастер, показала изузетно залагање и резултате 
на пословима које је обављала, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Бироа за пружање правне помоћи, одлу-
чено је као у диспозитиву Решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/o 
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

975
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ШКОРИЋ ЧЕДОМИРУ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. заменика директора Бироа за 
пружање правне помоћи, почев од 04. 10. 2018. године, до 
постављења заменика директора Бироа за пружање правне 
помоћи по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три 
месеца.    

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/p 
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

976
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ГЛАДОВИЋ ТАТЈАНИ, дипломираном економисти, 
продужава се дужност в.д. заменика шефа Службе за 
заједничке послове, почев од 04. 10. 2018. године, до 
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постављења заменика шефа Службе за заједничке послове 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Татјана Гладовић, дипломирани 
економиста, показала изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављала, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Службе за заједничке послове, одлучено 
је као у диспозитиву Решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/r 
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

977
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ТОМАШ ЛИДИЈИ, дипломираном инжењеру техноло-
гије, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе 

за образовање, почев од 04. 10. 2018. године, до постављења 
начелника Градске управе за образовање по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: II-020-4/2018-59/s
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

978
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е 

I. МАРКОВИЋ МИРЈАНИ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за образовање, почев од 04. 10. 2018. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за образовање по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/š
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

979
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ГРКАВАЦ ВЕРИ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. начелника Градске управе за социјалну и 
дечију заштиту, почев од 04. 10. 2018. године, до постављења 
начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Вера Гркавац, дипломирани прав-
ник, показала изузетно залагање и резултате на пословима 
које је обављала, да има положен државни стручни испит, 
и да у време постављања за вршиоца дужности има ста-
тус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, одлучено 
је као у диспозитиву Решења.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: II-020-4/2018-59/t 
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, 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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ДРАШКОВИЋ НЕНАДУ, дипломираном правнику, 
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске 
управе за социјалну и дечију заштиту, почев од 04. 10. 2018. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за социјалну и дечију заштиту по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Ненад Драшковић, дипломирани 
правник, показао изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављао, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, одлучено 
је као у диспозитиву Решења.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2018-59/u
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

981
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. СРДАНОВ ВЕСНИ, дипломираном правнику, проду-
жава се дужност в.д. начелника Градске управе за културу, 
почев од 04. 10. 2018. године, до постављења начелника 
Градске управе за културу по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: II-020-4/2018-59/v
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, 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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ШИЈАК ЗОРИЦИ, дипломираном математичару-мате-
матика финансија, продужава се дужност в.д. заменика 
начелника Градске управе за културу, почев од 04. 10. 2018. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за културу по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још 
три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

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

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: II-020-4/2018-59/z
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, 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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. БИЛИНОВИЋ САШИ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за при-
вреду, почев од 04. 10. 2018. године, до постављења начел-
ника Градске управе за привреду по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: II-020-4/2018-59/ž
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, 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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ДУКИЋ СЛАВКИ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за при-
вреду, почев од 04. 10. 2018. године, до постављења заме-
ника начелника Градске управе за привреду по спроведе-
ном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: II-020-4/2018-59/а1
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, 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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. БАНЧИ ФЕРЕНЦУ, дипломираном инжењеру 
пољопривредe, продужава се дужност  в.д. директора 
Дирекције за робне резерве, почев од 04. 10. 2018. године, 
до постављења директора Дирекције за робне резерве по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: II-020-4/2018-59/b1
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, 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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 

I. ЈОВАНОВИЋ РАДЕТУ продужава се дужност в.д. 
начелника Градске управе за финансије, почев од 04. 10. 
2018. године, до постављења начелника Градске управе 
за финансије по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: II-020-4/2018-59/c1
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

987
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 

I. ПРПА СЛОБОДАНУ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за финансије, почев од 04. 10. 2018. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за финансије по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА                 
Број: II-020-4/2018-59/č1
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р
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988
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ПРПА СТАНИСЛАВИ, дипломираном економисти, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске пореске 
управе, почев од 04. 10. 2018. године, до постављења начел-
ника Градске пореске управе по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.    

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-59/ć1
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р

989
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 192. сед-
ници од 03. октобра 2018. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЖИВКОВИЋ-ДРЕЗГИЋ МИРИ, дипломираном еконо-
мисти-мастер, продужава се дужност в.д. заменика начел-
ника Градске пореске управе, почев од 04. 10. 2018. године, 
до постављења заменика начелника Градске пореске управе 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. глас-
ник РС", број 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-59/d1
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р
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Градоначелник

990
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 
68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 5. став 2. 
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 66/17, 28/18 и 30/18-
испр.), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 66/17, 28/18 и 30/18-испр.) у Посебном делу, раздео 
09. глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, за 
Програмску активност: Текућа буџетска резерва (шифра 
0602-0009), у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе (шифра 0602) у функцији 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, са позиције 
буџета 287, економска класификација 499 – Средства 
резерве, одобравају се средства Градској управи за 
социјалну и дечију заштиту у износу од:

2.955.606,36 динара
(двамилионадеветстопедесетпетхиљадашестошест-

динара36/100)
ради обезбеђења недовољно планираних средстава за 

реализацију радова на адаптацији, реконструкцији, 
доградњи и надоградњи Прихватилишта за одрасла и стара 
лица у Футогу, Геронтолошког центра „Нови Сад“.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 15, глава 15.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, у оквиру фунције 090 
– Социјална заштита некласификована на другом месту, 
на позицију буџета 457, економска класификација 463 – 
Трансфери осталним нивоима власти, извор 
финансирања 01 – Приходи из буџета, а за Програмску 
активност: Породични и домски смештај, прихватилишта 
и друге врсте смештаја (шифра 0901-0002), у оквиру Про-
грама 11 – Социјална и дечија заштита (шифра 0901), тако 
да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију 
износи 120.700.386,36 динара.

3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће 
измене у Општем и Програмском делу буџета.

4. За реализацију овог решења задужују се:

 - Градска управа за финансије и
 - Градска управа за социјалну и дечију заштиту.

5. Решење доставити:

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:401-30/2018-II 
26. септембар 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

991
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 
68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 5. став 2. 
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 66/17, 28/18 и 30/18-
испр.), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 66/17, 28/18 и 30/18-испр.) у Посебном делу, раздео 
09. глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, за 
Програмску активност: Текућа буџетска резерва (шифра 
0602-0009), у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне 
самоуправа (шифра 0602) у функцији 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, са позиције 
буџета 287, економска класификација 499 – Средства 
резерве, одобравају се средства Градској управи за про-
писе у износу од:

116.000,00 динара
(стошеснаестхиљададинара00/100)

на име непланираних средстава за јубиларне награде.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 

оквиру раздела 18, глава 18.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
ПРОПИСЕ, у оквиру фунције 130 – Опште услуге, на 
позицију буџета 507_1, економска класификација 416 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи, из 
извора финансирања 01 – Приходи из буџета, а за Про-
грамску активност: Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина (шифра 0602-0001), у оквиру Програма 
15 – Опште услуге локалне самоуправа (шифра 0602).

3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће 
измене у Општем, посебном и Програмском делу буџета.

4. За реализацију овог решења задужују се:
 - Градска управа за финансије,
 - Градска управа за прописе и 
 - Служба за заједничке послове
5. Решење доставити:
 - Градској управи за финансије:
 - Сектору за буџет,
 - Сектору за трезор,
 - Градској управи за прописе и
 - Служби за заједничке послове
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6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:401-31/2018-II 
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

992
На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада 24. 
септембра 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ УПУТСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

Тачка 1.

У Упутству за извршење буџета Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 10/15, 14/15-испр., 
24/15, 64/15, 56/16, 16/17 и 68/17), у тачки 41. речи: „1. окто-
бра 2018. године“ замењују се речима: „1. јануара 2020. 
године“.

Тачка 2.

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:4-41/2018-II 
24. септембар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

993
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

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКОГ ОДБОРА ЗА 
ПРОНАТАЛИТЕТНУ ПОПУЛАЦИОНУ 

ПОЛИТИКУ

I. У Градском одбору за пронаталитетну популациону 
политику разрешава се дужности:

заменика председника:
- Мр сц. мед. МИЛА УВЕРИЋ РАДОВИЋ

II. У Градски одбор за пронаталитетну популациону поли-
тику именује се:

за заменика председника:
- Мр ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ, в.д. начелника Град-

ске управе за здравство.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:51-69/2018-II 
3. октобар 2018. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

994
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 
101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16–УС и 24/18), 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА 
ЗА ТУРИСТИЧКЕ АУТОБУСЕ У РЕЖИЈСКОЈ 
САОБРАЋАЈНИЦИ БУЛЕВАРА МИХАЈЛА 

ПУПИНА У НОВОМ САДУ 

I. У Решењу о одређивању аутобуског стајалишта за 
туристичке аутобусе у режијској саобраћајници Булевара 
Михајла Пупина у Новом Саду („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 25/18), тачка 2. мења се и гласи:

„2. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције Града Новог Сада да изврши усклађивање 
вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и 
опремање аутобуског стајалишта, у свему према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја – Обележавање аутобу-
ског стајалишта за туристичке аутобусе на режијској 
саобраћајници Булевара Михајла Пупина у Новом Саду, 
број С196/18 од 10. маја 2018. године и Пројекту техничког 
регулисања саобраћаја – Обележавање аутобуског 
стајалишта за туристичке аутобусе на режијској саобра-
ћаници Булевара Михајла Пупина у Новом Саду – измена, 
број С196.1/18 од 12. септембра 2018. године, које је изра-
дила Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције Града Новог Сада."
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II. Тачка 4. мења се и гласи:
„4. Рок за извршење овог решења је 30. септембар 2018. 

године.“.

III. 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-34-2083/2018
20. септембар 2018. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

995
Градска управа за саобраћај и путеве, у предмету тех-

ничког регулисања саобраћаја на основу члана 157. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени глас-
ник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 
55/14, 96/15 - др. закон, 9/16–УС, 24/18, 41/18 и 41/18 - др. 
закон), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ЗАШТИТНОГ СТУБИЋА 

У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА 
У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање заштитног стубића у Улици 
војводе Книћанина у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави заштитни стубић према Пројекту технич-
ког регулисања саобраћаја број С353/18 од 30. августа 
2018. године, који је израдила Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 10. октобар 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-34-4122/2018
21. септембар 2018. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17 и 61/17), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА У БЛОКУ ЗГРАДА 
У УЛИЦИ ДУШАНА ВАСИЉЕВА 

У НОВОМ САДУ

I. У решењу о одређивању општег паркиралишта у блоку 
зграда у Улици Душана Васиљева у Новом Саду („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 27/18), тачка II се мења 
и гласи:

„Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис), да 
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном 
пројекту број ПС0344-01 од 5. септембра 2018. године који 
је израдило Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ 
Нови Сад“.“

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

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

IV. Рок за извршење овог решења је 31.октобар 2018. 
године.

V. 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-34-4228/2018
2. октобар 2018. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ 
Нови Сад
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На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11 и 104/16), 
члана 13. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 
57/16-испр.), члана 48. став 1. тачка 21. Статута Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, број: 
2016-0-1870/1 од 7. новембра 2016. године и Решења Град-
ског већа Града Новог Сада, број: 34-3504-1/2018-II од 25. 
септембра 2018. године, Надзорни одбор Јавног комунал-
ног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, на 21. седници 
од 1. октобра 2018. године, доноси
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ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ 
ЦЕНА ПАРКИРАЊА, УКЛАЊАЊА 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ПОСТАВЉАЊА 
УРЕЂАЈА КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА 

ОДВОЖЕЊЕ ВОЗИЛА

I. У Одлуци о промени цена паркирања, уклањања мотор-
них возила и постављања уређаја којима се спречава 
одвожење возила („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
49/12, 18/13, 6/16, 57/16-испр., 29/17, 59/17 и 9/18), у 
поглављу „III. ЦЕНЕ ПАРКИРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА“, 
у тачки „2. За туристичке аутобусе“, после подтачке 2.2. 
додаје се подтачка 2.3. која гласи:

„2.3. за дневно паркирање туристичких аутобуса на при-
временим и повременим паркиралиштима са наплатом:

- За време одржавања сајамских, вашарксих и других 
приредби и манифестација, без обзира на време задржа-
вања 1.000,00 динара.“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД
НОВИ САД, ФИЛИПА ВИШЊИЋА 47
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 2018-0-1546/2 
1. октобар 2018. године
НОВИ САД

Председник
Зоран Алим пић, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

954 Решење о изменaмa Програма кори-
 шћења средстава за финансирање 
 унапређења безбедности саобраћаја 
 на путевима на територији Града 
 Новог Сада за 2018. годину 3573

955 Решење о измени и допунама Решења 
 о образовању Савета за здравље Града 
 Новог Сада 3575

956 Решење о продужењу дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 комуналне послове (Зоран Стојановић) 3575

957 Решење о продужењу дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за комуналне послове
 (Ненад Беновић) 3576

958 Решење о продужењу дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 грађевинско земљиште и инвестиције
 (Дејан Мандић) 3576

959 Решење о продужењу дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за грађевинско земљиште и 
 инвестиције (Гордана Грабовац) 3577

960 Решење о продужењу дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 спорт и омладину (Властимир 
 Мастиловић) 3577

961 Решење о продужењу дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за спорт и омладину
 (Др Огњен Крсмановић) 3578

962 Решење о продужењу дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 здравство (Драгана Којадиновић) 3578

963 Решење о продужењу дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за здравство (Верица Зорић) 3579

964 Решење о продужењу дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 урбанизам и грађевинске послове
 (Дејан Михајловић) 3579

965 Решење о продужењу дужности
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за урбанизам и грађевинске 
 послове (Владимир Миленковић) 3580

966 Решење о продужењу дужности
 в.д. начелника Градске управе за 
 заштиту животне средине (Татјана
 Кашић) 3580

967 Решење о продужењу дужности
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за заштиту животне средине
 (Елма Бјелица) 3581

968 Решење о продужењу дужности
 в.д. начелника Градске управе за 
 саобраћај и путеве (Ђорђе Басарић) 3581

969 Решење о продужењу дужности
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за саобраћај и путеве
 (Радивој Павлов) 3582

970 Решење о продужењу дужности
 в.д. начелника Градске управе за 
 опште послове (Др Боривој Дунђерски) 3582

971 Решење о продужењу дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за опште послове (Небојша
 Мирковић) 3583

972 Решење о продужењу дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 прописе (Зора Ђорђевић) 3583

973 Решење о продужењу дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за прописе (Даница Матовић) 3584

974 Решење о продужењу дужности 
 в.д. директора Бироа за пружање 
 правне помоћи (Гордана Моравски) 3584

975 Решење о продужењу дужности 
 в.д. заменика директора Бироа за 
 пружање правне помоћи (Чедомир
 Шкорић) 3585

976 Решење о продужењу дужности 
 в.д. заменика шефа Службе за заје-
 дничке послове (Татјана Гладовић) 3585

977 Решење о продужењу дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 образовање (Лидија Томаш) 3586
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

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

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

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

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

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

978 Решење о продужењу дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за образовање (Мирјана
 Марковић) 3587

979 Решење о продужењу дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 социјалну и дечију заштиту (Вера
 Гркавац) 3587

980 Решење о продужењу дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за социјалну и дечију заштиту
 (Ненад Драшковић) 3588

981 Решење о продужењу дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 културу (Весна Срданов) 3588

982 Решење о продужењу дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за културу (Зорица Шијак) 3589

983 Решење о продужењу дужности 
 в.д. начелника Градске управе за 
 привреду (Саша Билиновић) 3589

984 Решење о продужењу дужности 
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за привреду (Славка Дукић) 3590

985 Решење о продужењу дужности 
 в.д. директора Дирекције за робне 
 резерве (Ференц Банчи) 3590

986 Решење о продужењу дужности
 в.д. начелника Градске управе за 
 финансије (Раде Јовановић) 3591

987 Решење о продужењу дужности
 в.д. заменика начелника Градске 
 управе за финансије (Сободан Прпа) 3591

988 Решење о продужењу дужности
 в.д. начелника Градске пореске управе
 (Станислава Прпа) 3592

989 Решење о продужењу дужности
 в.д. заменика начелника Градске 
 пореске управе (Мира Живковић-
 -Дрезгић) 3592

Градоначелник

990  Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 3593

991 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 3593

992 Решење о измени упутства за извршење 
 буџета Града Новог Сада 3594

993 Решење о разрешењу и именовању 
 заменика председника градског одбо-
 ра за пронаталитетну популациону 
 политику 3594

Градска управа за саобраћај и путеве

994 Решење о измени и допуни Решења о 
 одређивању аутобуског стајалишта за 
 туристичке аутобусе у режијској саобра-
 ћајници Булевара Михајла Пупина у 
 Новом Саду  3594

995 Решење о постављању заштитног 
 стубића у Улици Војводе Книћанина 
 у Новом Саду 3595

996 Решење о измени решења о одређи-
 вању општег паркиралишта у блоку 
 зграда у Улици Душана Васиљева у 
 Новом Саду 3595

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ 
Нови Сад

997  Одлуку о допуни Одлуке о промени 
 цена паркирања, уклањања моторних 
 возила и постављања уређаја којима 
 се спречава одвожење возила 3595


