СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXVIII - Број 1

НОВИ САД, 9. јануар 2019.

ГРАД НОВИ САД
Градско веће

1
На основу члана 2. став 2. Одлуке о правима на
финансијску подршку породици са децом („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 68/17 и 42/18) и члана 52. тачка 2.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градско веће Града
Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ
РОДИТЕЉИМА ДЕЦЕ УПИСАНЕ У
ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „РАДОСНО
ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД, ЗА ПЕРИОД
1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ
1. Родитељима деце уписане у Предшколску установу
„Радосно детињство“ Нови Сад, изузев родитеља који
остварују право на бесплатан боравак, у складу са прописима којима се уређују финансијска подршка породици са
децом, обезбеђује се финансијска подршка за период 1.
јануар – 31. децембар 2019. године, за покриће разлике у
цени услуге у Предшколској установи „Радосно детињство“
коју плаћају и економске цене програма васпитања и
образовања у Предшколској установи „Радосно детињство“
коју треба да плате почев од 1. јануара 2019. године.
2. Финансијска подршка из тачке 1. овог решења утврђује
се у месечном износу, и то:
- за дете узраста од шест месеци до 3 године, 823,80
динара,
- за дете узраста од 3 до 5,5 година, 2.042,72 динара,
- за дете у припремном предшколском програму у целодневном трајању, 1.606,72 динара и
- за дете у полудневном боравку у трајању од четири
сата дневно, 668,32 динара, изузев за децу на припремном предшколском програму пред полазак у школу.
Средства за финансијску подршку из става 1. ове тачке
обезбеђују се према присутности деце.

примерак 150,00 динара

Финансијска подршка из тачке 1. овог решења обезбеђује
се почев од 1. јануара до 31. децембра 2019. године.
Средства из тачке 1. овог решења преносе се на рачун
Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад, у
текућем месецу за претходни месец, на начин и у роковима утврђеним уговором који закључује, у име и за рачун
Града Новог Сада, Градоначелник Града Новог Сада или
лице које он овласти и Предшколска установа „Радосно
детињство“ Нови Сад.
3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 2198/2018-II
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 6. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 211. сеници
од 31. децембра 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ
ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „РАДОСНО
ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД У 2019. ГОДИНИ
I. Овим решењем утврђује се економска цена програма
васпитања и образовања по детету у Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад (у даљем тексту: економска цена по детету.
II. Економска цена по детету на годишњем нивоу утврђује
се на основу свих пројектованих расхода који ће чинити
структуру економске цене у 2019. години, на основу броја
уписане деце у радној 2018/2019. години, коригованог са
просечном присутношћу деце, и то:
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9. јануар 2019.

Укупни пројектовани
расходи на годишњем
нивоу за 2019. годину

Број уписане деце

Просечна присутност деце

Годишња цена по детету

2.845.390.000,00

16.114

10.090

282.001

III. Месечна економска цена по детету за облике рада
у целодневном трајању од 11 часова износи 23.500,00
динара, а утврђена је дељењем економске цене по детету
на годишњем нивоу из тачке II. овог решења са бројем 12.
Месечна економска цена по детету за облике рада у
полудневном трајању од четири часа износи 8.545,45
динара, а утврђена је дељењем месечне економске цене
по детету из става 1. ове тачке са бројем 11 и множењем
са бројем 4.
Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем
месечне економске цене по детету из ст. 1. и 2. ове тачке
са бројем радних дана у месецу.
IV. У месечној економској цени по детету из тачке III.
овог решења корисник услуге боравка детета у Предшколској
установи „Радосно детињство“ Нови Сад учествује у износу
од 20%, и то:
- за облике рада у целодневном трајању од 11 часова
за дете узраста од шест месеци до припремног предшколског програма, у износу од 4.700,00 динара;
- за облике рада у полудневном трајању од 4 часа за
дете узраста од шест месеци до припремног предшколског програма, у износу од 1.709,09 динара;
- за облике рада у целодневном трајању од 11 часова
за дете које похађа припремни предшколски програм,
у износу од 4.264,00 динара.
V. Појединачно учешће корисника услуге боравка детета
у Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад
утврђује се у складу са законом и прописима Града Новог
Сада.
VI. Даном почетка примене овог решења престаје да
важи Решење о утврђивању економске цене програма
васпитања и образовања у Предшколској установи „Радосно
детињство“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“
број 25/18).
VII. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града
Новог Сада“, а примењиваће се од 1. јануара 2019. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2018-1185/1-II
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 11. став 3. Одлуке о одржавању чистоће
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10- испр,
3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17 и 16/18), Градско веће Града
Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
УКЛАЊАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм уклањања комуналног
отпада Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад
за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, донео на 56. седници
одржаној 17. децембра 2018. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2018-504-II
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници
од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДАНИЦА МАТОВИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за прописе,
почев од 05. јануара 2019. године, до постављења заменика начелника Градске управе за прописе, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

9. јануар 2019.
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гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска
управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има
стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Даница Матовић, дипломирани
правник, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца
дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/o
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници
од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ФЕРЕНЦ БАНЧИ, дипломирани инжењер пољопривреде, поставља се за в.д. директора Дирекције за робне
резерве, почев од 05. јануара 2019. године, до постављења
директора Дирекције за робне резерве, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Број 1 – Страна 3.

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у
одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава
начелнике и заменике начелника градских управа и решава
о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска
управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има
стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Ференц Банчи, дипломирани
инжењер пољопривреде, показао изузетно залагање и
резултате на пословима које је обављао, да има положен
државни стручни испит, и да у време постављања за
вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/c1
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници
од 31. децембра 2018. године, доноси

4. страна – Броj 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
I. САША БИЛИНОВИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. начелника Градске управе за привреду, почев од
05. јануара 2019. године, до постављења начелника Градске управе за привреду, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у
одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08).
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 („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска
управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има
стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Саша Билиновић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца
дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/a1
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

9. јануар 2019.
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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 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. СЛАВКА ДУКИЋ, дипломирани правник, поставља се
за в.д. заменика начелника Градске управе за привреду,
почев од 05. јануара 2019. године, до постављења заменика начелника Градске управе за привреду, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у
одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава
начелнике и заменике начелника градских управа и решава
о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска
управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има
стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Славка Дукић, дипломирани правник,
показала изузетно залагање и резултате на пословима које
је обављала, да има положен државни стручни испит, и да
у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази
да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности

9. јануар 2019.
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у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено
као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/b1
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. СТАНИСЛАВА ПРПА, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. начелника Градске пореске управе,
почев од 05. јануара 2019. године, до постављења начелника Градске пореске управе, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када

Број 1 – Страна 5.

начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Станислава Прпа, дипломирани
економиста, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/d1
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

9
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници
од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИРА ЖИВКОВИЋ-ДРЕЗГИЋ, дипломирани економиста-мастер, поставља се за в.д. заменика начелника
Градске пореске управе, почев од 05. јануара 2019. године,
до постављења заменика начелника Градске пореске
управе, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три
месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 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
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лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Мира Живковић-Дрезгић, дипломирани економиста-мастер, показала изузетно залагање
и резултате на пословима које је обављала, да има положен државни стручни испит, и да у време постављања за
вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/dž1
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. РАДЕ ЈОВАНОВИЋ поставља се за в.д. начелника
Градске управе за финансије, почев од 05. јануара 2019.
године, до постављења начелника Градске управе за
финансије, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на
три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

9. јануар 2019.

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 („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Раде Јовановић, показао изузетно
залагање и резултате на пословима које је обављао, да
има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/č1
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници
од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. СЛОБОДАН ПРПА, дипломирани економиста, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за финансије,

9. јануар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

почев од 05. јануара 2019. године, до постављења заменика начелника Градске управе за финансије, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.

Број 1 – Страна 7.
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II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

Образложење

РЕШЕЊЕ

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

I. ДЕЈАН МАНДИЋ, дипломирани економиста, поставља
се за в.д. начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, почев од 05. јануара 2019. године,
до постављења начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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 („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Прпа Слободан, дипломирани економиста, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/ć1
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/dž
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

8. страна – Броj 1
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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 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

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 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГОРДАНА ГРАБОВАЦ, дипломирани инжењер за предузетни менаџмент, поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе за грађевинско земљиште и
инвестиције, почев од 05. јануара 2019. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
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 („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/đ
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. ЗОРИЦА ШИЈАК, дипломирани математичар-математика финансија, поставља се за в.д. начелника Градске
управе за културу, почев од 05. јануара 2019. године, до
постављења начелника Градске управе за културу, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када
је према посебном закону, градска односно општинска
управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Шијак Зорица, дипломирани математичар-математика финансија, показала изузетно
залагање и резултате на пословима које је обављала, да
има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу

9. јануар 2019.
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одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/z
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

Број 1 – Страна 9.

начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Алексић Драган, дипломирани правник - мастер, у време постављања за вршиоца дужности
има статус службеника и положен државни стручни испит,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/ž
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. ДРАГАН АЛЕКСИЋ, дипломирани правник-мастер,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за културу, почев од 05. јануара 2019. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за културу, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
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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 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

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

РЕШЕЊЕ

Образложење

I. ВЕРА ГРКАВАЦ, дипломирани правник, поставља се
за в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију
заштиту, почев од 05. јануара 2019. године, до постављења
начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту,
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када
је према посебном закону, градска односно општинска
управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када

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

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 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
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струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Вера Гркавац, дипломирани правник, показала изузетно залагање и резултате на пословима
које је обављала, да има положен државни стручни испит,
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/u
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. НЕНАД ДРАШКОВИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за социјалну
и дечију заштиту, почев од 05. јануара 2019. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за
социјалну и дечију заштиту, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-

9. јануар 2019.

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 („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има
стечено високо образовање из одговарајуће научне области у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Ненад Драшковић, дипломирани
правник, показао је изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/v
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГОРДАНА МОРАВСКИ, дипломирани правник-мастер,
поставља се за в.д. директора Бироа за пружање правне
помоћи, почев од 05. јануара 2019. године, до постављења

9. јануар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

директора Бироа за пружање правне помоћи, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава
начелнике и заменике начелника градских управа и решава
о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има
стечено високо образовање из одговарајуће научне области у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Гордана Моравски, дипломирани
правник-мастер, показала изузетно залагање и резултате
на пословима које је обављала, да има положен правосудни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/p
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 1 – Страна 11.
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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 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЧЕДОМИР ШКОРИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика директора Бироа за пружање правне
помоћи, почев од 05. јануара 2019. године, до постављења
заменика директора Бироа за пружање правне помоћи, по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава
начелнике и заменике начелника градских управа и решава
о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има
стечено високо образовање из одговарајуће научне области у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Чедомир Шкорић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен правосудни испит,
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за врши-
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оца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/r
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Др БОРИВОЈЕ ДУНЂЕРСКИ поставља се за в.д. начелника Градске управе за опште послове, почев од 05. јануара
2019. године, до постављења начелника Градске управе
за опште послове, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
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начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је др Боривоје Дунђерски, показао
изузетно залагање и резултате на пословима које је
обављао, да има положен државни стручни испит, и да у
време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је
одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/n
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. НЕБОЈША МИРКОВИЋ, дипломирани правник, поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе за опште
послове, почев од 05. јануара 2019. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за опште послове, по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 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 сте-
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чено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Небојша Мирковић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/nj
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ТАТЈАНА ГЛАДОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика шефа Службе за заједничке
послове, почев од 05. јануара 2019. године, до постављења
заменика шефа Службе за заједничке послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

Број 1 – Страна 13.

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 („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Татјана Гладовић, дипломирани
економиста, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/s
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЂОРЂЕ БАСАРИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја
- мастер, поставља се за в.д. начелника Градске управе
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за саобраћај и путеве, почев од 05. јануара 2019. године,
до постављења начелника Градске управе за саобраћај и
путеве, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три
месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Ђорђе Басарић, дипломирани
инжењер саобраћаја - мастер, показао изузетно залагање
и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни испит, и да у време постављања за
вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/lj
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

9. јануар 2019.
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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 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. РАДИВОЈ ПАВЛОВ, дипломирани саобраћајни инжењер, поставља се за в.д. заменика начелника Градске
управе за саобраћај и путеве, почев од 05. јануара 2019.
године, до постављења заменика начелника Градске управе
за саобраћај и путеве, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Радивој Павлов, дипломирани
саобраћајни инжењер, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
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за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/m
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ТАТЈАНА КАШИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде, поставља се за в.д. начелника Градске управе за
заштиту животне средине, почев од 05. јануара 2019. године,
до постављења начелника Градске управе за заштиту
животне средине, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
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заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Татјана Кашић, дипломирани
инжењер пољопривреде, показала изузетно залагање и
резултате на пословима које је обављала, да има положен
државни стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/k
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЕЛМА БЈЕЛИЦА, дипломирани хемичар - биохемије,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за заштиту животне средине, почев од 05. јануара 2019.
године, до постављења заменика начелника Градске управе
за заштиту животне средине, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
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 („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општин-
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ска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Елма Бјелица, дипломирани хемичар - биохемије, показала изузетно залагање и резултате
на пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/l
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, дипломирани правник, поставља се за в.д. начелника Градске управе за комуналне
послове, почев од 05. јануара 2019. године, до постављења
начелника Градске управе за комуналне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
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пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када
је према посебном закону, градска односно општинска
управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Зоран Станојевић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/ć
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

28
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), и члана 38. став 2. Одлуке о градским управама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градско веће Града
Новог Сада на 211. седници од 31. децембра 2018. године,
доноси

9. јануар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
I. НЕНАД БЕНОВИЋ разрешава се дужности в.д. заменика начелника Градске управе за комуналне послове, са
29. 12. 2018. године, због именовања на другу функцију.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/č
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГОРДАНА ВУКОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за комуналне послове, почев од 05. јануара 2019. године,
до постављења заменика начелника Градске управе за
комуналне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18 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.

Број 1 – Страна 17.

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Гордана Вуковић, дипломирани економиста, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/d
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, почев од 05. јануара 2019.
године, до постављења начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
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прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има
стечено високо образовање из одговарајуће научне области у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Дејан Михајловић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/i
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВЛАДИМИР МИЛЕНКОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за урбанизам и грађевинске послове, почев од 05. јануара
2019. године, до постављења заменика начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

9. јануар 2019.

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Владимир Миленковић, дипломирани правник, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/j
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

9. јануар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
I. ВЛАСТИМИР МАСТИЛОВИЋ, мастер економиста,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за спорт и
омладину, почев од 05. јануара 2019. године, до постављења
начелника Градске управе за спорт и омладину, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
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 („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Властимир Мастиловић, мастер
економиста, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/e
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 1 – Страна 19.
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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 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Др ОГЊЕН КРСМАНОВИЋ поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омладину, почев
од 05. јануара 2019. године, до постављења заменика начелника Градске управе за спорт и омладину, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава
начелнике и заменике начелника градских управа и решава
о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон),
прописано је да за начелника управе за поједине области,
када је према посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има
стечено високо образовање из одговарајуће научне области у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је др Огњен Крсмановић, показао
изузетно залагање и резултате на пословима које је
обављао, да има положен државни стручни испит, и да у
време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним

20. страна – Броj 1
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покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази
да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности
у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено
као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/f
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Мр ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ поставља се за в.д.
начелника Градске управе за здравство, почев од 05. јануара
2019. године, до постављења начелника Градске управе
за здравство, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када
је према посебном закону, градска односно општинска
управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано

9. јануар 2019.

је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је мр Драгана Којадиновић, показала
изузетно залагање и резултате на пословима које је
обављала, да има положен државни стручни испит, и да у
време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је
одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/g
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВЕРИЦА ЗОРИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за здравство, почев од 05. јануара 2019. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за здравство, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18 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

9. јануар 2019.
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лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Верица Зорић, дипломирани правник, показала изузетно залагање и резултате на пословима
које је обављала, да има положен државни стручни испит,
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/h
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

Број 1 – Страна 21.

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када
је према посебном закону, градска односно општинска
управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је др Лидија Томаш, показала изузетно залагање и резултате на пословима које је обављала,
да има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕБрој: II-020-4/2018-78/š
31. децембар 2018. године
НОВИ САД

РЕШЕЊЕ

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

I. Др ЛИДИЈА ТОМАШ поставља се за в.д. начелника
Градске управе за образовање, почев од 05. јануара 2019.
године, до постављења начелника Градске управе за
образовање, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
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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 211. седници од 31. децембра 2018. године, доноси

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

РЕШЕЊЕ
I. МИРЈАНА МАРКОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе

22. страна – Броj 1
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за образовање, почев од 05. јануара 2019. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за
образовање, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17- др. закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када
је према посебном закону, градска односно општинска
управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Мирјана Марковић, дипломирани
правник, показала изузетно залагање и резултате на пословима које је обављала, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за врши-

9. јануар 2019.

оца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-78/t
31. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", 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, 113/17 и 95/18) и члана 5. став 2. Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог
Сада", бр. 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 у укупном
износу од:
40.472.361,00 динар
(четрдесетмилионачетиристотинеседамдесетдвехиљаде
тристашездесетједандинар00/100)
на име недовољно планираних средстава за социјална
давања запосленима.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у извор финансирања 01 – Приходи из буџета, следећим
корисницима:

9. јануар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 1 – Страна 23.

РАЗДЕО

ГЛАВА

ФУНКЦИЈА

ПРОГРАМ

ПР.АКТ/
ПРОЈЕКАТ

ПОЗ.
БУЏЕТА

ЕКОН.КЛАС.

- у динарима

ОПИС

1

2

3

4

5

6

7

8

02
02.02
130

9

ГРАДОНАЧЕЛНИК

2.777.000,00

СЛУЖА ИЗВРШНИХ ОРГАНА

2.777.000,00

Опште услуге
Програм 16: Политички систем локалне
самоуправе

2101

ПА: Подршка раду извршних органа власти и
скупштине

2101-0003
046
04
04.01
130

414 Социјална давања запосленима

2.777.000,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

666.667,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

666.667,00

Опште услуге
0602

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
ПА: Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

0602-0001
097
09
09.01
130

414 Социјална давања запосленима

666.667,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

423.000,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

423.000,00

Опште услуге
0602

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
ПА: Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

0602-0001
274
10
10.01
130

414 Социјална давања запосленима

423.000,00

ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

992.026,00

ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

992.026,00

Опште услуге
0602

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
ПА: Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

0602-0001
296
12
12.02
820

414 Социјална давања запосленима

992.026,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

11.067.000,00

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

11.067.000,00

Услуге културе
1201

Програм 13: Развој културе и информисања
1201-0001

ПА: Функционисање локалних установа културе
383

16

Износ

414 Социјална давања запосленима
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

11.067.000,00
6.700.000,00

ГЛАВА

ФУНКЦИЈА

ПРОГРАМ

ПР.АКТ/
ПРОЈЕКАТ

ПОЗ.
БУЏЕТА

ЕКОН.КЛАС.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РАЗДЕО

24. страна – Броj 1

ОПИС

1

2

3

4

5

6

7

8
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

16.01
130

6.700.000,00

ПА: Инспекцијски послови
472

17
17.01
130

414 Социјална давања запосленима

6.700.000,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

6.400.000,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

6.400.000,00

Опште услуге
0602

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
ПА: Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

0602-0001
485
19
19.01
130

414 Социјална давања запосленима

6.400.000,00

СЛУЖА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

6.000.000,00

СЛУЖА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

6.000.000,00

Опште услуге
0602

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
ПА: Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

0602-0001
517
21
21.01
130

414 Социјална давања запосленима

6.000.000,00

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

233.334,00

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

233.334,00

Опште услуге
0602

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
ПА: Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

0602-0001
544
22
22.01
330

414 Социјална давања запосленима

233.334,00

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА

613.334,00

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА

613.334,00

Судови
0602

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
0602-0004

ПА: Општинско/градско правобранилаштво
561

130

9

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
0602-0006

24.01

Износ

Опште услуге
0602

24
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414 Социјална давања запосленима

613.334,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

4.600.000,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРА\ЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

4.600.000,00

Опште услуге

ГЛАВА

ФУНКЦИЈА

ПРОГРАМ

ПР.АКТ/
ПРОЈЕКАТ

ПОЗ.
БУЏЕТА

ЕКОН.КЛАС.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РАЗДЕО

9. јануар 2019.

ОПИС

1

2

3

4

5

6

7

8

0602

Број 1 – Страна 25.

Износ

9

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
ПА: Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

0602-0001
587

414 Социјална давања запосленима

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,
- Служба извршних органа,
- Градска управа за комуналне послове
- Градска пореска управа,
- Градска управа за културу,
- Градска управа за инспекцијске послове,
- Градска управа за опште послове,
- Служба за заједничке послове,
- Дирекција за робне резерве,
- Правобранилаштво Града Новог Сада, и
- Градска управа за грађевинско земљиште и
инвестиције.
5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор,
- Служби извршних органа,
- Градској управи за комуналне послове
- Градској пореској управи,
- Градској управи за културу,
- Градској управи за инспекцијске послове,
- Градској управи за опште послове,
- Служби за заједничке послове,
- Дирекцији за робне резерве,
- Правобранилаштву Града Новог Сада, и
- Градској управи за грађевинско земљиште и
инвестиције.
6. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-44/2018-II
26. децембар 2018. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

4.600.000,00
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На основу члана 61. став 12. и чла на 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, 113/17 и 95/18)
и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за
2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 66/17,
28/18 и 30/18-испр.), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕВЕ
1. Одобрава се да се у Одлуци о буџету Града Новог
Сада за 2018. годину („Служени лист Града Новог Сада“,
бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.) износи апропријација из
извора финансирања 01 – Приходи из буџета, које није
могуће искористити за првобитно планиране намене у Разделу 11 – Градска управа за образовање, Глава 11.02 –
ПУ „Радосно детињство“, у фуницији 911 – Предшколско
образовање, за Програмску активност: Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и образовања
(шифра 2001-0001), у оквиру Програма 8: Предшколско
васпитање и образовање (шифра 2001), у укупном износу од:
57.333.341,72 динара
(педесетседаммилионатристатридесеттрихиљадетриста
четрдесетједандинар72/100), од чега:
- 1.390.000,00 динара са позиције буџета 328, економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене,
- 10.280.000,00 динара са позиције буџета 329, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали
посебни расходи,
- 24.250.000,00 динара са позиције буџета 330, економска класификација 421 – Стални трошкови,
- 9.000.000,00 динара са позиције буџета 337, екномска
класификација 465 – Остале дотације и трансфери и
- 12.413.341,72 динара са позиције буџета 339, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по
решењу судова,
пренесу у текућу буџетску резерву, у оквиру Раздела
09, Глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, у
функцији 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, за Програмску активност: Текућа буџетска
резерва (шифра 0602-0009), Програм 15: Опште услуге
локалне самоуправе (шифра 0602), на позицију буџета 287,

26. страна – Броj 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

економска класификација 499 – Средства резерве и
распореде Градској управи за образовање, ради
обезбеђивања недостајућих средстава за социјална давања
запосленима у Предшколској установи „Радосно детињство“.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог
решења распоређују се у оквиру Раздела 11 – Градска
управа за образовање, Глава 11.02 – ПУ „Радосно
детињство“, у функцији 911 – Предшколско образовање,
за Програмску активност: Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања (шифра 2001-0001),
Програм 8: Предшколско васпитање и образовање (шифра
2001), на позицију буџета 327, економска класификација
414 – Социјална давања запосленима, извор финансирања
01 – Приходи из буџета, тако да укупан план средстава из
буџета за ову апропријацију износи 94.617.482,72 динара.
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 и
- Градска управа за образовање.
5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије
- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет и
- Градској управи за образовање.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сарда“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-46/2018-II
28. децембар 2018. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

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

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ
КЕТРИН МЕКФЕИЛ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализације у Улици Кетрин Мекфеил у
Сремској Каменици.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да постави саобраћајну сигнализацију и опрему према

9. јануар 2019.

Техничком регулисању саобраћаја број С403/18 од 15. октобра 2018. године које, је израдило Одељење за развој и
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције.
III. Рок за извршење овог решења је 15. март 2019.
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-34-6117/2018
27. децембар 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских
прописа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“,
број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ
УСТАНОВУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ
I. У Решењу о Програму инвестиционих активности за
Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за
2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 5/18,
32/18, 35/18, 47/18 и 53/18-испр.) и Решењу о изменама
Решења о Програму инвестиционих активности за
Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за
2018. годину, број 6-2/18-1257-II, од 20. децембра 2018.
године, у Програму инвестиционих активности за Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за 2018.
годину, који је саставни део овог решења, у делу: „Б.
МАШИНЕ И ОПРЕМА“, у табели „5. Административна
опрема“, у тачки 2. подтачка 2, у колони „Извор
финансирања“, после текста: „ИФ 01“ треба додати текст
„ИФ13“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2018-1257-1-II
25. децембар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

9. јануар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских
прописа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“,
број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ
I. У Програму инвестиционих активности и услуга из
делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и
Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, који је
саставни део Одлуке о Програму инвестиционих активности
и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа

Број 1 – Страна 27.

„Зоогихијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2019.
годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/18), у
делу: Услуге из делатности, број позиције 1771, назив
позиције: Пружање прве помоћи напуштеним повређеним
животињама, вредност: „12.658.925,40“, замењује се са:
„12.658.925,00“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 15/2019-I
8. јануар 2019. године
НОВИ САД
Секретар
Марко Радин, с.р.

28. страна – Броj 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

9. јануар 2019.

9. јануар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 1 – Страна 29.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.
13

14

Градско веће

15
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Решење о финансијској подршци родитељима деце уписане у Предшколску
установу „Радосно детињство“ Нови
Сад, за период 1. јануар – 31. децембар
2019. године
Решење о утврђивању економске цене
програма васпитања и образовања у
Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад у 2019. години

16
1
17
1
18

Решење о давању сагласности на Програм уклањања комуналног отпада Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“
Нови Сад за 2019. годину

2

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

2

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

3

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

3

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

4

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске пореске управе (Станислава
Прпа)
Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске пореске управе
(Мира Живковић-Дрезгић)
Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за финансије (Раде
Јовановић)
Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за финансије
(Слободан Прпа)
Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (Дејан Мандић)

19

20

21

22

23
5
24
5
25
6
26
6
27
7

Предмет

Страна

Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (Гордана
Грабовац)

8

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за културу (Зорица Шијак)

8

Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за културу
(Драган Алексић)

9

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

9

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

10

Решење о постављењу в.д. директора
Бироа за пружање правне помоћи
(Гордана Моравски)

10

Решење о постављењу в.д. заменика
директора Бироа за пружање правне
помоћи (Чедомир Шкорић)

11

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

12

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

12

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

13

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

13

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

14

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

15

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

15

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

16

30. страна – Броj 1

Рег. бр.
28

29

30

31

32

33

34

35

36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

Страна

37

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

16

Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за комуналне послове (Гордана Вуковић)

17

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за урбанизам и грађевинске послове (Дејан Михајловић)
Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове (Владимир
Миленковић)
Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за спорт и омладину
(Властимир Мастиловић)

Рег. бр.

9. јануар 2019.

Предмет

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

Страна

21

Градоначелник
38
17

18

39

18

19

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

20

20

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за образовање
(Др Лидија Томаш)

21

25

Решење о постављању успоривача
брзине и саобраћајне сигнализације
у Улици Кетрин Мекфеил у Сремској
Каменици

26

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“
—

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

22

Градска управа за саобраћај и путеве
40

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

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће
буџетске резеве

—

Исправка решења о Програму инвестиционих активности за Предшколску
установу „Радосно детињство“ Нови
Сад за 2018. годину

26

Исправка Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа
„Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“
Нови Сад за 2019. годину

27

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

