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281
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(”Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 
I. ЈОВАНОВИЋ РАДЕТУ, продужава се дужност в.д. 

начелника Градске управе за финансије, почев од 06. 04. 
2019. године, до постављења начелника Градске управе 
за финансије по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
још три месеца.   

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Јовановић Раде, показао изузетно 
залагање и резултате на пословима које је обављао, да 

има положен државни стручни испит, и да у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника, 
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, а у циљу стварања 
неопходних услова за рад и функционисање Градске управе 
за финансије, одлучено је као у диспозитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА     
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2019-20/b1
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

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

дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за финансије, почев од 06. 04. 2019. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за финансије по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.   

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 
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лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                            
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД      
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/c1
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

283
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(”Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ПРПА СТАНИСЛАВИ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске пореске управе, 
почев од 06. 04. 2019. године, до постављења начелника 
Градске пореске управе по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже још три месеца.    

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 

95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА      
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2019-20/č1
5. април 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.

284
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЖИВКОВИЋ-ДРЕЗГИЋ МИРИ, дипломираном еконо-
мисти-мастер, продужава се дужност в.д. заменика начел-
ника Градске пореске управе, почев од 06. 04. 2019. године, 
до постављења заменика начелника Градске пореске управе 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.   

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 
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Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                             
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД      
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-20/ć1
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

285
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КАШИЋ ТАТЈАНИ, дипломираном инжењеру 
пољопривреде, продужава се дужност в.д. начелника Град-
ске управе за заштиту животне средине, почев од 06. 04. 
2019. године, до постављења начелника Градске управе 
за заштиту животне средине по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.   

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 

Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/k
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

286
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. БЈЕЛИЦА ЕЛМИ, дипломираном хемичару - биохемије, 

продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске 
управе за заштиту животне средине, почев од 06. 04. 2019. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за заштиту животне средине по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.    

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
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Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА    
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/l
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД

 Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИХАЈЛОВИЋ ДЕЈАНУ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за урба-
низам и грађевинске послове, почев од 06. 04. 2019. године, 
до постављења начелника Градске управе за урбанизам 
и грађевинске послове по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже још три месеца.   

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/i
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИЛЕНКОВИЋ ВЛАДИМИРУ, дипломираном прав-
нику, продужава се дужност в.д. заменика начелника Град-
ске управе за урбанизам и грађевинске послове, почев од 
06. 04. 2019. године, до постављења заменика начелника 
Градске управе за урбанизам и грађевинске послове по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.   
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II.  Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/j
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КОЈАДИНОВИЋ мр ДРАГАНИ, продужава се дужност 
в.д. начелника Градске управе за здравство, почев од 06. 
04. 2019. године, до постављења начелника Градске управе 

за здравство по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
још три месеца.   

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА       
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/g
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРИЋ ВЕРИЦИ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за 
здравство, почев од 06. 04. 2019. године, до постављења 
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заменика начелника Градске управе за здравство по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.   

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА     
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/h
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД  Градоначелник 

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МАСТИЛОВИЋ ВЛАСТИМИРУ, мастер економисти, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
спорт и омладину, почев од 06. 04. 2019. године, до 

постављења начелника Градске управе за спорт и омла-
дину по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три 
месеца. 

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/e
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД  Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

292
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КРСМАНОВИЋ др ОГЊЕНУ, продужава се дужност 
в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омла-
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дину, почев од 06. 04. 2019. године, до постављења заме-
ника начелника Градске управе за спорт и омладину по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.  

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/f
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД  Градоначелник 

Милош Вучевић, с.р.

293
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. БАНЧИ ФЕРЕНЦУ, дипломираном инжењеру 
пољопривредe, продужава се дужност  в.д. директора 
Дирекције за робне резерве, почев од 06. 04. 2019. године, 

до постављења директора Дирекције за робне резерве по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/a1
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД  
  Градоначелник 

Милош Вучевић, с.р.

294
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МАНДИЋ ДЕЈАНУ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
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грађевинско земљиште и инвестиције, почев од 06. 04. 
2019. године, до постављења начелника Градске управе 
за грађевинско земљиште и инвестиције по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа.  

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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-020-4/2019-20/dž
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.

295
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ГРАБОВАЦ ГОРДАНИ, дипломираном инжењеру за 
предузетни менаџмент, продужава се дужност в.д. заме-
ника начелника Градске управе за грађевинско земљиште 
и инвестиције, почев од 06. 04. 2019. године, до постављења 

заменика начелника Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже још три месеца.

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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-020-4/2019-20/đ
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.

296
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СТАНОЈЕВИЋ ЗОРАНУ, дипломираном правнику, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
комуналне послове, почев од 06. 04. 2019. године, до 
постављења начелника Градске управе за комуналне 
послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још 
три месеца. 
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II.  Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/ć
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВУКОВИЋ ГОРДАНИ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за комуналне послове, почев од 06. 04. 2019. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за кому-

налне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
на три месеца. 

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Гордана Вуковић, дипломирани 
економиста, показала изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављала, да има положен државни 
стручни испит, да у време постављења за заменика врши-
оца дужности има статус службеника, у смислу Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за комуналне 
послове, одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/d
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(”Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ТОМАШ др ЛИДИЈИ, дипломираном инжењеру 
технологије, продужава се дужност в.д. начелника Град-
ске управе за образовање, почев од 06. 04. 2019. године, 
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до постављења начелника Градске управе за образовање 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД   
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/s
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада на 230. седници од 05. априла 2019. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. МИРЈАНА МАРКОВИЋ, разрешава се дужности в.д. 

заменика начелника Градске управе за образовање, са 
05.04.2019. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА    
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/b
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с. р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СРЂАН ЈАКОВЉЕВ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. заменика начелника Градске управе за 
образовање, почев од 08. априла 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".

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
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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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА     
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/č
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.

301
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

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

в.д. начелника Градске управе за опште послове, почев од 
06. 04. 2019. године, до постављења начелника Градске 
управе за опште послове по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже још три месеца.   

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 

стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/n
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.

302
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада на 230. седници од 05. априла 2019. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. НЕБОЈША МИРКОВИЋ разрешава се дужности в.д. 
заменика начелника Градске управе за опште послове, са 
05.04.2019. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА     
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/c
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.

303
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(”Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БАСАРИЋ ЂОРЂУ, дипломираном инжењеру 
саобраћаја - мастер, продужава се дужност в.д. начелника 
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 06. 04. 
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2019. године, до постављења начелника Градске управе 
за саобраћај и путеве по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже још три месеца.   

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/lј
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД  Градоначелник 

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(”Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

 I. ПАВЛОВ РАДИВОЈУ, дипломираном саобраћајном 
инжењеру, продужава се дужност в.д. заменика начелника 
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 06. 04. 

2019. године, до постављења заменика начелника Град-
ске управе за саобраћај и путеве по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже још три месеца.   

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/m
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД  Градоначелник 

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(”Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. МАТОВИЋ ДАНИЦИ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
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за прописе, почев од 06. 04. 2019. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за прописе по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Даница Матовић, дипломирани 
правник, показала изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављала, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за прописе, одлучено је као у диспозитиву 
Решења. 
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ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/nј
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(”Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. МОРАВСКИ ГОРДАНИ, дипломираном правнику-
мастер, продужава се дужност в.д. директора Бироа за 

пружање правне помоћи, почев од 06. 04. 2019. године, до 
постављења директора Бироа за пружање правне помоћи 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада  („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА    
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/о
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.

307
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(”Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ШКОРИЋ ЧЕДОМИРУ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. заменика директора Бироа за 
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пружање правне помоћи, почев од 06. 04. 2019. године, до 
постављења заменика директора Бироа за пружање правне 
помоћи по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три 
месеца.    

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА      
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/p
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД  Градоначелник 

Милош Вучевић, с.р.

308
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(”Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ГЛАДОВИЋ ТАТЈАНИ, дипломираном економисти, 
продужава се дужност в.д. заменика шефа Службе за 
заједничке послове, почев од 06. 04. 2019. године, до 

постављења заменика шефа Службе за заједничке послове 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/r
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД  Градоначелник 

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(”Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ГРКАВАЦ ВЕРИ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. начелника Градске управе за социјалну и 
дечију заштиту, почев од 06. 04. 2019. године, до постављења 
начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     
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II.  Ово решење објавити у ”Службеном листу Града 
Новог Сада”.

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА    
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/š
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(”Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ДРАШКОВИЋ НЕНАДУ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за социјалну и дечију заштиту, почев од 06. 04. 2019. године, 
до постављења заменика начелника Градске управе за 

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

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/t
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.

311
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(”Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ШИЈАК ЗОРИЦИ, дипломираном математичару-мате-
матика финансија, продужава се дужност в.д. начелника 
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Градске управе за културу, почев од 06. 04. 2019. године, 
до постављења начелника Градске управе за културу по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци.  

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА    
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/u
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД  Градоначелник 

Милош Вучевић, с.р.

312
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(”Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  АЛЕКСИЋ ДРАГАНУ, дипломираном правнику-мастер, 
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске 
управе за културу, почев од 06. 04. 2019. године, до 

постављења заменика начелника Градске управе за кул-
туру по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три 
месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за културу, одлу-
чено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/v
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.

313
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(”Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. БИЛИНОВИЋ САШИ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за при-
вреду, почев од 06. 04. 2019. године, до постављења начел-
ника Градске управе за привреду по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже још три месеца.     
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II.  Ово решење објавити у ”Службеном листу Града 
Новог Сада”.

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/z
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(”Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 230. седници од 05. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ДУКИЋ СЛАВКИ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за при-
вреду, почев од 06. 04. 2019. године, до постављења заме-
ника начелника Градске управе за привреду по спроведе-
ном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/ž
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада на 230. седници од 05. априла 2019. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЛАДАН БУМБИЋ разрешава се дужности в.д. начел-
ника Градске управе за имовину и имовинско-правне 
послове, са 07.04.2019. године.
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II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-20/а
Дана: 05. априла 2019. године
НОВИ САД 

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 231. седници од 08. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИРЈАНА МАРКОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за имовину 
и имовинско-правне послове, почев од 08. априла 2019. 
године, до постављења начелника Градске управе за имо-
вину и имовинско-правне послове, по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и 
95/18-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 основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

 Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, про-
писано 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 дуж-
ност дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дуж-
ности - 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 Мирјана Марковић, дипломирани 
правник, има положен државни стручни испит, и да у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника, 
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у дис-
позитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: II-020-4/2019-21/а
Дана: 08. априла 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 231. седници од 08. априла 
2019. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

   I.  ВЕРА ЗОРИЋ, дипломирани правник, поставља се 
за в.д. заменика начелника Градске управе за имовину и 
имовинско-правне послове, почев од 08. априла 2019. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за имовину и имовинско-правне послове, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

  Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да 
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

 Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон 
и 95/18-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 
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академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

Имајући у виду да Вера Зорић, дипломирани правник, 
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 дис-
позитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ   
Број: II-020-4/2019-21/b
8. април 2019. године
НОВИ САД     
  Градоначелник 

Милош Вучевић, с.р.

С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

281 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за финан-
 сије (Раде Јовановић) 597
282 Решење  о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе
 за финансије (Слободан Прпа) 597

283 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске пореске управе
 (Станислава Прпа) 598

284 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске пореске
 управе (Мира Живковић-Дразгић) 598

285 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за заштиту
 животне средине (Татјана Кашић) 599

286 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за 
 заштиту животне средине (Елма Бјелица) 599

287 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за урбанизам
 и грађевинске послове (Дејан Михајловић) 600

288 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за 
 урбанизам и грађевинске послове
 (Владимир Миленковић) 600

289 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за здравство
 (Драгана мр Којадиновић) 601

290 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за 
 здравство (Верица Зорић) 601

291 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за спорт и
 омладину (Властимир Мастиловић) 602

292 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за 
 спорт и омладину (Огњен др Крсмановић) 602

293 Решење о продужењу дужности в.д.
 директора Дирекције за робне резерве
 (Ференц Банчи)  603

294 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за грађевин-
 ско земљиште и инвестиције (Дејан
 Мандић) 603

295 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за 
 грађевинско земљиште и инвестиције 
 (Гордана Грабовац) 604

296 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за комуналне
 послове (Зоран Станојевић) 604

297 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за
 комуналне послове (Гордана Вуковић) 605

298 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за образова-
 ње (Лидија др Томаш) 605
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

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

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

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

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

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

299 Решење о разрешењу дужности в.д. 
 заменика начелника Градске управе за 
 образовање (Мирјана Марковић) 606

300 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за образовање
 (Срђан Јаковљев) 606

301 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за опште по-
 слове (Боривоје др Дунђерски) 607

302 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за
 опште послове (Небојша Мирковић) 607

303 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за саобраћај
 и путеве (Ђорђе Басарић) 607

304 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за 
 саобраћај и путеве (Радивој Павлов) 608
305 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за 
 прописе (Даница Матовић) 608
306 Решење о продужењу дужности в.д.
 директора Бироа за пружање правне
 помоћи (Гордана Моравски)  609
307 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика директора Бироа за пружање
 правне помоћи (Чедомир Шкорић)   609

308 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика шефа Службе за заједничке
 послове (Татјана Гладовић)  610

309 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за социјалну 
 и дечију заштиту (Вера Гркавац) 610

310 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за 
 социјалну и дечију  заштиту (Ненад
 Драшковић) 611

311 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за културу 
 (Зорица Шијак) 611

312 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменка начелника Градске управе за 
 културу (Драган Алексић) 612

313 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за привреду
 (Саша Билиновић) 612

314 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за 
 привреду (Славка Дукић) 613

315 Решење о разрешењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за имовину
 и имовинско-правне послове (Владан
 Бумбић) 613

316 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за имовину и имовинско
 -правне послове (Мирјана Марковић) 614

317 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за имовину
 и имовинско-правне послове (Вера
 Зорић) 614


