СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXVIII - Број 34

НОВИ САД, 10. јул 2019.

примерак 240,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Града Новог Сада за 2019. годину у укупном износу од
37.256.030,00 динара.

Градско веће

Средства из става 1. овог члана планирана су за пројекте
вишег квалитета образовања и васпитања за основне и
средње школе у Разделу 11, Глава 11.01, и то за:

618
На основу члана 4. Одлуке о обезбеђивању средстава
установама образовања и васпитања на територији Града
Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 48/18) на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града
Новог Сада, на 246. седници од 4. јула 2019. године, доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ВИШИ
КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЗА 2019. ГОДИНУ
Тачка 1.
Овим програмом утврђује се коришћење средстава за
виши квалитет у области основног и средњег образовања
и васпитања за 2019. годину.
Тачка 2.
Средства за реализацију Програма за коришћење средстава за виши квалитет образовања и васпитања за 2019.
годину (у даљем тексту: Програм) планирана су у буџету

- Програм 9:Основно образовање и васпитање,
Пројекат:Виши квалитет образовања и васпитања–
ОШ, трансфери осталим нивоима власти на извору
финансирања 01-Општи приходи и примања буџета у
укупном износу од 34.540.190,00 динара и
- Програм 10:Средње образовање и васпитање,
Пројекат:Виши квалитет образовања и васпитања–
СШ, трансфери осталим нивоима власти на извору
финансирања 01- Општи приходи и примања буџета
у укупном износу од 2.715.840,00 динара.
Тачка 3.
Градска управа за образовање (у даљем тексту: Градска управа) може да врши прерасподелу планираних средстава између појединачних намена и носиоца реализације
пројекта из Програма, уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник).
Тачка 4.
Средства из тачке 2. став 1. користиће се за:

- Пројекат: Виши квалитет образовања и васпитања – ОШ, средства, у износу од 34.540.190,00 динара, распоређују
се за:
Р.

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТА

НАМЕНА

1.

СВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ
САДА

ПОСЕТА СРПСКОЈ КУЋИ НА
КРФУ ЗА 46 НАЈБОЉИХ УЧЕНИКА
И 10 ПРАТИЛАЦА

2.

СВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ
САДА

ПОСЕТА ПОЗОРИШНОЈ
ПРЕДСТАВИ У ПОЗОРИШТУ
МЛАДИХ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ

3.

СВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ
САДА

ПОСЕТА НАРОДНОМ МУЗЕЈУ У
БЕОГРАДУ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ
ШЕСТОГ РАЗРЕДА

4.

СВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ
САДА

НАБАВКА „ПРВАРИЦЕ“ И
„АЗБУЧНЕ ДОБРОДОШЛИЦЕ“
ПОВОДОМ ПОЧЕТКА НОВЕ
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА СВЕ
УЧЕНИКЕ ПРВИХ РАЗРЕДА

Б.

ИЗНОС У
ДИНАРИМА

ЕКОНОМСКА
УКУПНО У
КЛАСИФИДИНАРИМА
КАЦИЈА

2.290.800,00

4224

498.000,00

4222

3.683.640,00

4242

3.683.640,00

567.750,00

4242

567.750,00

1.800.000,00

4266

1.800.000,00

2.788.800,00
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5.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ
САДА

НАБАВКА УЏБЕНИКА ЗА
УЧЕНИКЕ ПРВИХ РАЗРЕДА
КОЈИ ОВО ПРАВО НИСУ
ОСТВАРИЛИ ПУТЕМ
МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА

25.700,000,00

10. јул 2019.

4266

УКУПНО (1)

25.700.000,00

34.540.190,00

Пројекат: Виши квалитет образовања и васпитања – СШ, средства, у износу од 2.715.840,00 динара, распоређују се
за:

Р.
Б.

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТА

1.

ПОСЕТА СРПСКОЈ КУЋИ НА КРФУ
ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН
ЗА 4 НАЈБОЉА УЧЕНИКА СЕДМОГ
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ НОВИ
И ОСМОГ РАЗРЕДА ПРИ
САД
ГИМНАЗИЈИ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
ЗМАЈ“ НОВИ САД

2.

СВЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА

ПОСЕТА ПОЗОРИШНОЈ
ПРЕДСТАВИ У ПОЗОРИШТУ
МЛАДИХ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ

3.

СВЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА

ПОСЕТА НАРОДНОМ МУЗЕЈУ
БЕОГРАД ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ
ПРВОГ, ОДНОСНО ДРУГОГ
РАЗРЕДА

ИЗНОС У
ДИНАРИМА

НАМЕНА

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

УКУПНО У
ДИНАРИМА

199.200,00

4224

199.200,00

1.917.840,00

4242

1.917.840,00

598.800,00

4242

598.800,00

УКУПНО (2)

2.715.840,00

(УКУПНО 1+2)

37.256.030,00

Тачка 5.
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
Тачка 6.
Пренос средстава основним и средњим школама ради
реализације овог програма врши се на основу захтева
школе и друге неопходне документације и рачуноводствених исправа, у складу са прописима којима се уређује
буџетски систем.
Тачка 7.
Основне и средње школе које су обухваћене Програмом
подносе годишњи извештај Градоначелнику о начину
реализације средстава утврђених Програмом, путем Градске управе, најкасније до 31.03.2020. године.
Тачка 8.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2019-671-II
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

619
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 11/19) и члана 33. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
58/18 и 30/19 ) и Решења Градоначелника Града Новог
Сада о употреби средстава текуће буџетске резерве
Градској управи за образовање ("Службени лист Града
Новог Сада", број 9/19), на предлог Градоначелника Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 246. седници
од 4. јула 2019. године доноси

10. јул 2019.
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
основне школе за 2019. годину („Службени лист Града
Новог Сада“ бр. 5/19 и 10/19), тачка III мења се и гласи:
„ III
Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2019. годину, у оквиру Програма 9: Основно образовање и васпитање, у укупном износу
од 248.163.090,00 динара, од чега за Програмску активност: Функционисање основних школа у износу од
78.215.550,00 динара, за Пројекат: Надоградња спрата
- ОШ „Прва војвођанска бригада“, у износу од
59.682.000,00 динара, за Пројекат: Надоградња објекта
- ОШ „Ђура Даничић“, у износу од 32.480.000,00 динара,
за Пројекат: Уређивање школског дворишта - ОШ
„Доситеј Обрадовић“, у износу од 12.180.000,00 динара,
за Пројекат: Замена спољне столарије и обнова фасаде
- ОШ „Петефи Шандор“, у износу од 18.270.000,00 динара,

Број 34 – страна 2623.

за Пројекат: Енергетска санација објекта - ОШ „Мирослав Антић“, у износу од 43.036.000,00 динара и за
Пројекат: Израда тартан подлоге на теренима - ОШ
„Иво Лола Рибар“, у износу од 4.299.540,00 динара, и то
232.733.197,00 динара из извора финансирања 01- општи
приходи и примања буџета, и 15.429.893,00 динара из
извора финансирања 13- нераспоређени вишак прихода
из ранијих година, а у складу са оствареним приходима у
буџету.“
II
Програм инвестиционих активности за основне школе
за 2019. годину, који је саставни део овог решења, мења
се и гласи:

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Средства за реализацију Програма инвестиционих
активности за основне школе за 2019. годину, планирана
су у буџету Града Новог Сада за 2019. годину, као трансфери
осталим нивоима власти, у укупном износу од 248.163.090,00
динара и распоређују се за Програмску активност и Пројекте:
У оквиру Програмске активности: Функционисање
основних школа, средства у износу од 78.215.550,00
динара, распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Редни
Носилац инвестиционих активности
број

Опис

1.1.

ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад

Завршетак радова на надоградњи постојећег објекта
- наставак реализације уговорених обавеза из 2018.
године

1.2.

ОШ“Вук Караџић“ Нови Сад

Друга фаза надоградње објекта - наставак
реализације уговорених обавеза из 2018. године
УКУПНО

Планирани износ

12.675.000,00

4.728.730,00
17.403.730,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Редни
Носилац инвестиционих активности
број

2.1.

2.2.

2.3.

Опис

Планирани износ

ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ

Суфинансирање реализације пројекта примене
обновљивих извора енергије у објектима јавне
намене - уградња соларних панела за припрему
топле потрошне воде

3.219.172,00

ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ

Суфинансирање реализације пројекта примене
обновљивих извора енергије у објектима јавне
намене - уградња топлотне пумпе капацитета 40 КW
у објекту „Крајишник“

1.479.820,00

ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад

Суфинансирање реализације пројекта уградње
котлова са већим степеном корисног дејства у јавним
установама - реконструкција гасне топловодне
котларнице

6.150.668,00

страна 2624. – Броj 34
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2.4.

ОШ“Иво Лола Рибар“ Нови Сад

Завршетак радова на надоградњи постојећег објекта
- наставак реализације уговорених обавеза из 2018.
године (преузимање, транспорт и збрињавање
опасног отпада - отпадне кровне салонит плоче)

2.5.

ОШ“Иво Андрић“ Будисава

Изградња прикључка на градску канализациону
мрежу

2.277.000,00

2.6.

ОШ „Ђoрђе Натошевић“ Нови Сад

Суфинансирање реализације пројекта штедљиве
расвете- адаптација расвете

1.439.960,00

2.7.

ОШ „Свети Сава“ Руменка

Израда прикључка на технички систем канализације
УКУПНО

1.300.000,00

58.000,00
15.924.620,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Редни
Носилац инвестиционих активности
број

Опис

Планирани износ

3.1.

ОШ „Десанка Максимовић“ Футог

Пројекат спортске сале

2.160.000,00

3.2.

ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

Пројекат реконструкције приземља

2.700.000,00

3.3.

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад

Пројекат за изградњу нове школе на локалитету
„Југовићево“

6.900.000,00

ОШ „Иво Андрић“ Будисава

- Израда пројекта прикључења на канализациону
мрежу
- Израда пројекта видео надзора и пројекта уградње
лед светла у објекте

3.4.

83.000,00
340.000.00

3.5.

ОШ „Свети Сава“ Руменка

Озакоњење објекта (П+2) са теретаном и музичким
кабинетом уз нову спортску дворану и свлачионице
уз малу салу

462.000,00

3.6.

ОШ „Алекса Шантић“
Степановићево

Израда пројекта изведеног стања неопходног за
добијање употребне дозволе

180.000,00

3.7.

ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад

Израда пројекта хидрантске мреже, пројекта
електроенергетских инсталација - расвета, пројекта
видео надзора, пројекта дојаве пожара, пројекта
дела хидротехничких инсталација и пројекта
адаптације простора

3.8.

ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад

- Пројекат изведеног стања објекта
- Технички преглед објекта

3.9.

ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник

Идејни пројекат „Стратегија за здраве и одрживе
школе“

4.782.000,00

576.000,00
150.000,00
100.000,00

3.10. ОШ „Јован Поповић“ Нови Сад

Израда енергетског пасоша

50.000,00

3.11. ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ

Суфинансирање израде елабората енергетске
ефикасности под називом: „Елаборат енергетске
ефикасности за спортску дворану ОШ “Ђура Јакшић“
у Каћу“

90.513,00

3.12. ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад

Стручни надзор на суфинансирању реализације
пројекта уградње котлова са већим степеном
корисног дејства у јавним установама реконструкција гасне топловодне котларнице

129.760,00

3.13. ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад

Израда плана превентивних мера и услуга
координатора за безбедност и здравље на раду на
реконструкцији гасне топловодне котларнице

156.000,00

10. јул 2019.
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3.14. ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад

Контролa усаглашености пројекта и техничкa
контролу унутрашње гасне инсталације од стране
„Нови Сад - Гас“ ДП

101.124,00

3.15. ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад

Разне таксе и сагласности на реконструкцији гасне
топловодне котларнице

50.000,00

3.16. ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад

Координатор за безбедност и здравље на раду на
надоградњи објекта

48.000,00

3.17.

ОШ“Алекса Шантић“
Степановићево

Израда комплетне пројектно-техничке документације
за потребе озакоњења дела објекта

3.18.

ОШ“Прва војвођанска бригада“
Нови Сад

Израда плана превентивних мера и услуга
координатора за извођење радова на доградњи
спрата изнад приземног дела постојеће зграде

413.600,00
126.000,00

3.19. ОШ“Иво Лола Рибар“ Нови Сад

Координатор за безбедност и здравље на раду и
план превентивних мера на надоградњи постојећег
објекта

50.400,00

3.20. ОШ“Петефи Шандор“ Нови Сад

Израда идејног пројекта замене спољне столарије и
обнове фасаде и и израда елабората енергетске
ефикасности

390.000,00

3.21. ОШ“Иво Андрић“ Будисава

Стручни надзор на изградњи прикључка на градску
канализациону мрежу

34.155,00

Стручни надзор на санацији спортског игралишта у
дворишту школе

74.700,00

3.22.

ОШ“Прва војвођанска бригада“
Нови Сад

3.23. ОШ“Петефи Шандор“ Нови Сад

Снимање постојећег стања школе ради израде
цртежа-подлога постојећег стања и за израду
елабората заштите од пожара

3.24. ОШ“Вељко Влаховић“ Шангај

Сепарат измене Главног пројекта ЗОП-а за
фискултурну салу уз постојећи објекат школе

3.25. ОШ“Васа Стајић“ Нови Сад

Разне таксе и сагласности у оквиру поступка
добијања грађевинске дозволе за доградњу
фискултурне сале са неопходном реконструкцијом и
за добијање локацијских услова

3.26. ОШ“Вељко Петровић“ Бегеч

Израда техничке документације Пројекта за
извођење према Закону о озакоњењу

3.27. ОШ“Ђура Даничић“ Нови Сад

Израда пројектно - техничке документације за
уградњу лифта

198.000,00
57.600,00

313.140,00

1.000.000,00
200.000,00

Стручни надзор на суфинансирању реализације
пројекта примене обновљивих извора енергије у
објектима јавне намене - уградња соларних панела
за припрему топле потрошне воде

14.400,00

3.29. ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ

Стручни надзор на суфинансирању реализације
пројекта примене обновљивих извора енергије у
објектима јавне намене - уградња топлотне пумпе
капацитета 40 КW у објекту „Крајишник“

14.400,00

3.30. ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ

Стручни надзор на уградњи лифта за особе са
инвалидитетом

54.000,00

3.31. ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ

Израда пројектно - техничке документације за
изградњу канализационог прикључка на постојећу
градску мрежу канализације

325.600,00

3.32. ОШ „Ђoрђе Натошевић“ Нови Сад

Стручни надзор на суфинансирању реализације
пројекта штедљиве расвете - адаптација расвете

64.800,00

3.28

ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ

УКУПНО

22.389.192,00
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4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Редни
Носилац инвестиционих активности
број
4.1.

OШ "Душан Радовић" Нови Сад

4.2.

ОШ "Иван Гундулић" Нови Сад

4.3.

ОШ "Десанка Максимовић" Футог

4.4.

Опис

Планирани износ

- Табле за учионице

300.000,00

- Лаптоп рачунари

300.000,00

- Рачунарска опрема

600.000,00

- Професионална пећница у кухињи

1.200.000,00

- Рачунарска опрема

600.000,00

- Фотокопир апарат

150.000,00

ОШ "Јован Дучић" Петроварадин

Рачунарска опрема

600.000,00

4.5.

ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад

Опремање школске кухиње

8.672.520,00

4.6.

ОШ“Никола Тесла“ Нови Сад

Набавка опреме за школску кухињу

3.679.368,00

УКУПНО

16.101.888,00

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ
Редни
Носилац инвестиционих активности
број

Опис

Планирани износ

5.1.

ОШ "Ђура Јакшић" Каћ

Рачунарска опрема

600.000,00

5.2.

ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад

Рачунарска опрема

600.000,00

5.3.

ОШ "Људовит Штур" Кисач

Рачунарска опрема

600.000,00

5.4.

ОШ "Вељко Петровић" Бегеч

Рачунарска опрема

600.000,00

5.5.

ОШ "Прва војвођанска бригада"
Нови Сад

- Набавка интерактивних табли

600.000,00

5.6.

ОШ "Јован Јовановић Змај"
Сремска Каменица

Две интерактивне табле

347.520,00

5.7.

ОШ "Ђорђе Натошевић" Нови Сад

Две интерактивне табле

347.520,00

5.8.

ОШ "Свети Сава" Руменка

Две интерактивне табле

347.520,00

5.9.

ОШ "Десанка Максимовић" Нови Сад Две интерактивне табле

347.520,00

5.10.

ОШ “Жарко Зрењанин“ Нови Сад

Набавка ормарића за прву помоћ и преносивих
торби са сетом за пружање прве помоћи
УКУПНО

114.000,00
4.504.080,00

6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Редни
Носилац инвестиционих активности
број

Опис

Планирани износ

6.1.

ШООИВ "Свети Сава" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.2.

ОШ "Јосип Славенски" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.3.

МШ "Исидор Бајић" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.4.

Основна балетска школа Нови Сад Набавка књига

10.000,00

6.5.

ШOСО "Милан Петровић" са д.
ученика Нови Сад

10.000,00

Набавка књига
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6.6.

ОШ "Вељко Влаховић" Шангај

Набавка књига

10.000,00

6.7.

ОШ "Вук Караџић" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.8.

ОШ "Ђура Даничић" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.9.

ОШ "Душан Радовић" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.10. ОШ "Коста Трифковић" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.11. ОШ "Иван Гундулић" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.12. ОШ "Ђура Јакшић" Каћ

Набавка књига

10.000,00

6.13. ОШ "Иво Андрић" Будисава

Набавка књига

10.000,00

6.14. ОШ "Лаза Костић" Ковиљ

Набавка књига

10.000,00

6.15. ОШ "Ђорђе Натошевић" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.16. ОШ "Иво Лола Рибар" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.17. ОШ "Јован Поповић" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.18. ОШ "Бранко Радичевић" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.19. ОШ "Васа Стајић" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.20. ОШ "Марија Трандафил" Нови Сад Набавка књига

10.000,00

6.21. ОШ "Соња Маринковић" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.22. ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.23. ОШ "Доситеј Обрадовић" Нови Сад Набавка књига

10.000,00

6.24. ОШ "Петефи Шандор" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

Набавка књига

10.000,00

6.26. ОШ "Свети Сава" Руменка

Набавка књига

10.000,00

6.27. ОШ "Људовит Штур" Кисач

Набавка књига

10.000,00

ОШ "Алекса Шантић"
Степановићево

Набавка књига

10.000,00

6.29. ОШ "Милош Црњански" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.30. ОШ "Јожеф Атила" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.31. ОШ "Никола Тесла" Нови Сад

Набавка књига

10.000,00

6.32. ОШ "Михајло Пупин" Ветерник

Набавка књига

10.000,00

6.33. ОШ "Вељко Петровић" Бегеч

Набавка књига

10.000,00

6.34. ОШ "Десанка Максимовић" Футог

Набавка књига

10.000,00

Набавка књига

10.000,00

6.36. ОШ "Мирослав Антић" Футог

Набавка књига

10.000,00

6.37. ОШ "Јован Дучић" Петроварадин

Набавка књига

10.000,00

6.38. ОШ "22.Август" Буковац

Набавка књига

10.000,00

Набавка књига

10.000,00

6.25.

6.28.

6.35.

6.39.

ОШ "Светозар Марковић Тоза"
Нови Сад

ОШ "Прва војвођанска бригада"
Нови Сад

ОШ "Јован Јовановић Змај"
Сремска Каменица

УКУПНО

390.000,00
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7. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ
Редни
Носилац инвестиционих активности
број

Опис

7.1.

ОШ "Иван Гундулић" Нови Сад

Доградња постојећег видео надзора

7.2.

ОШ "Ђорђе Натошевић" Нови Сад

Паник расвета

Планирани износ
1.000.000,00
502.040,00

УКУПНО

1.502.040,00

У оквиру Пројекта: Надоградња спрата - ОШ „Прва војвођанска бригада“, средства у износу од 59.682.000,00 динара,
распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број
1.1.

Носилац инвестиционих активности
ОШ „Прва Војвођанска бригада“
Нови Сад

Опис

Износ у
динарима

Надорадња спрата изнад дела приземља постојеће
зграде школе

58.800.000,00

УКУПНО

58.800.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред.
број
2.1.

Носилац инвестиционих активности
ОШ „Прва Војвођанска бригада“
Нови Сад

Опис

Износ у
динарима

Стручни надзор за надоградњу спрата изнад дела
приземља постојеће зграде школе

882.000,00

УКУПНО

882.000,00

У оквиру Пројекта: Надоградња објекта - ОШ „Ђура Даничић“, средства у износу од 32.480.000,00 динара, распоређују
се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број
1.1.

Носилац инвестиционих активности
ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад

Опис

Износ у
динарима

Надоградња објекта изнад фискултурне сале

32.000.000,00

УКУПНО

32.000.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред.
број
2.1.

Носилац инвестиционих активности
ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад

Опис

Износ у
динарима

Стручни надзор за надоградњу објекта изнад
фискултурне сале

480.000,00

УКУПНО

480.000,00
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У оквиру Пројекта: Уређивање школског дворишта - ОШ „Доситеј Обрадовић“, средства у износу од 12.180.000,00
динара, распоређују се за:

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број
1.1.

Носилац инвестиционих активности

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад

Опис

Износ у
динарима

Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта ( уређивање школског
дворишта)

12.000.000,00

УКУПНО

12.000.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред.
број
2.1.

Носилац инвестиционих активности

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад

Опис

Износ у
динарима

Стручни надзор за инвестиционо одржавање на
побољшању услова коришћења објекта (уређивање
школског дворишта)

180.000,00

УКУПНО

180.000,00

У оквиру Пројекта: Замена спољне столарије и обнова фасаде - ОШ „Петефи Шандор“, средства у износу од 18.270.000,00
динара, распоређују се за:

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број
1.1.

Носилац инвестиционих активности

ОШ „Петефи Шандор“ Нови Сад

Опис

Износ у
динарима

Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (замена спољне столарије и
обнова фасаде)

18.000.000,00

УКУПНО

18.000.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред.
број
2.1.

Носилац инвестиционих активности

ОШ „Петефи Шандор“ Нови Сад

Опис

Износ у
динарима

- Стручни надзор за инвестиционо одржавање на
побољшању услова коришћења објекта (замена
спољне столарије и обнова фасаде)

270.000,00

УКУПНО

270.000,00

У оквиру Пројекта: Енергетска санација објекта - ОШ „Мирослав Антић“, средства у износу од 43.036.000,00 динара,
распоређују се за:

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број
1.1.

Носилац инвестиционих активности
ОШ „Мирослав Антић“ Футог

Опис

Износ у
динарима

Енергетска санација објекта (замена прозора и
облагање фасаде каменом вуном)

42.400.000,00

УКУПНО

42.400.000,00
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2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред.
број
2.1.

Носилац инвестиционих активности

ОШ „Мирослав Антић“ Футог

Износ у
динарима

Опис
Стручни надзор за енергетску санација објекта
(замена прозора и облагање фасаде каменом
вуном)

636.000,00

УКУПНО

636.000,00

У оквиру Пројекта: Израда тартан подлоге на теренима - ОШ „Иво Лола Рибар“, средства у износу од 4.299.540,00
динара, распоређују се за:

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број
1.1.

Носилац инвестиционих активности
ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад

Износ у
динарима

Опис
Израда тартан подлоге на постојећим теренима са
пратећим мобилијаром

4.236.000,00

УКУПНО

4.236.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред.
број
2.1.

Носилац инвестиционих активности
ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад

Износ у
динарима

Опис
Стручни надзор за израду тартан подлоге на
постојећим теренима са пратећим мобилијаром
УКУПНО

III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2019-665-II
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

620
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и
члана 33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/18 и 30/19), на
предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће
Града Новог Сада, на 246. седници од 4. јула 2019. године,
доноси

63.540,00
63.540,00
„

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
средње школе за 2019. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 5/19 и 29/19), тачка II мења се и гласи:
"II
За реализацију Програма у буџету Града Новог Сада
за 2019. годину планирана су средства на име трансфера
осталим нивоима власти у оквиру Програма 10: Средње
образовање и васпитање, у укупном износу од 771.394.386,10
динара, од чега 191.892.125,32 динара из извора финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета и 579.502.260,78
динара из извора финансирања 13 - нераспоређени вишак
прихода из ранијих година, за:
1. Пројекат: „Изградња музичке и балетске школе“,
средства у укупном износу од 637.524.386,10 динара, од
чега 62.892.125,32 динара из извора финансирања 01 и
574.623.260,78 динара из извора финансирања 13;
2. Пројекат: „Надоградња објекта Гимназије "Исидора Секулић"“, средства у укупном износу од

10. јул 2019.
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”ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

110.700.000,00 динара, од чега 106.300.00,00 динара из
извора финансирања 01 и 4.400.00,00 динара из извора
финансирања 13 и
3. у оквиру Програмске активности: Функционисање
средњих школа - капитални трансфери, средства у укупном износу од 23.170.000,00 динара, од чега 22.700.000,00
динара из извора финансирања 01 и 470.000,00 динара из
извора финансирања 13."

Средства у укупном износу од 771.394.386,10 динара,
од чега 191.892.125,32 динара из извора финансирања 01
- Општи приходи и примања буџета и 579.502.260,78 динара
из извора финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода
из ранијих година, за реализацију Програма инвестиционих
активности за средње школе за 2019. годину, планирана
су у буџету Града Новог Сада као трансфери осталим
нивоима власти, а средства се распорећују на следећи
начин:
1. Пројекат: „Изградња музичке и балетске школе“,
средства у укупном износу од 637.524.386,10 динара, за:

II
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
средње школе за 2019. годину, Програм инвестиционих
активности за средње школе за 2019 годину, који је саставни
део овог решења, мења се и гласи:

р.
бр.

1

Активност

Број 34 – страна 2631.

ОПИС

Изградња објекта Музичке школе "Исидор Бајић" и Балетске
школе у Новом Саду са концертном двораном и Радови на
уградњи бунара за загревање објекта - наставак уговорених
Изградња зграда обавеза и активности из 2016., 2017.и 2018. године и
и објеката
активности у 2019. години - друга фаза финансирања и
Изградња објекта Музичке школе "Исидор Бајић" и Балетске
школе у Новом Саду са концертном двораном - четврта фаза
финансирања

Износ у
динарима

Извор
финансирања

48.296.125,32

01

574.632.260,78

13

Изградња зграда и објеката, укупно: 622.928.386,10

2

Пројектно
планирање

Пројектно техничка документација - наставак уговорених
обавеза и активности из 2016., 2017. и 2018. године, стручни
надзор и координатор за безбедност и здравље на раду - друга
фаза финансирања - наставак уговорених обавеза и активности
из 2017. и 2018. године и активности у 2019. години, Пројектно
техничка документација,сагласности, таксе, стручни надзор и
координатор за безбедност и здравље на раду - четврта фаза
финансирања, сагласности и таксе, за изградњу објекта
Музичке школе "Исидор Бајић" и Балетске школе у Новом Саду
са концертном двораном
Укупно:

14.596.000,00

01

637.524.386,10

2. Пројекат: Надоградња објекта Гимназије "Исидора Секулић", средства у укупном износу од 110.700.000,00
динара, за:
р.
бр.
1

2

Активност

ОПИС

Изградња зграда и
објеката

Адаптација и реконструкција објекта са надоградњом
једне етаже на објекту школе

Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, сагласности, таксе,
стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на
раду - наставак уговорених обавеза из 2018. године и
активности у 2019. години и технички преглед за радове
у 2019. години, за адаптацију и реконструкцију објекта са
надоградњом једне етаже на објекту школе
Пројектно планирање, укупно:

Износ у
динарима

Извор
финансирања

100.000.000,00

01

2.300.000,00

01

4.400.000,00

13

6.700.000,00

страна 2632. – Броj 34
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Опрема за образовање,
науку, културу и спорт

Опремање учионица у надограђеној етажи
Укупно:

10. јул 2019.
4.000.000,00

01

110.700.000,00

3. У оквиру Програмске активности: Функционисање средњих школа - капитални трансфери, средства у укупном
износу од 23.170.000,00 динара, за:
1. Капитално одржавање зграда и објеката:
р.
бр.

1

ОБЈЕКАТ

Гимназија "Светозар
Марковић", Нови Сад

Износ у
динарима

ОПИС
Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (ревитализација фасаде и замена
фасадне столарије у дворишном делу објекта)

6.000.000,00

Укупно

6.000.000,00

Извор
финансирања
01

2. Пројектно планирање:
р.
бр.

ОБЈЕКАТ

Износ у
динарима

ОПИС

1

Гимназија "Светозар
Марковић", Нови Сад

Пројектно техничка документација, стручни надзор,
сагласности и таксе за инвестиционо одржавање на
побољшању услова коришћења објекта
(ревитализација фасаде и замена фасадне столарије
у дворишном делу објекта)

2

Електротехничка школа
"Михајло Пупин", Нови Сад

Израда пројекта ревитализације фасаде објекта

3

Средња машинска школа,
Нови Сад

Порез на додату вредност за израду студије
оправданости на инвестиционом одржавању објекта
радионице са фисукултурном салом и хале
радионице

4

Средња школа "Светозар
Милетић", Нови Сад

Пројектно техничка документација за озакоњење
објеката Школе
Укупно

Извор
финансирања

225.000,00

01

1.860.000,00

01

80.000,00

13

390.000,00

13

2.555.000,00

3. Опрема за саобраћај:
р.
бр.
1

ОБЈЕКАТ

Износ у
динарима

ОПИС

ШОСО "Милан Петровић" са
Набавка комби возила
домом ученика, Нови Сад

5.000.000,00

Укупно

Извор
финансирања
01

5.000.000,00

4. Опрема за образовање, науку, културу и спорт:
р.
бр.
1

ОБЈЕКАТ
Средња машинска школа, Нови Сад

ОПИС
Набавка рачунара за наставу

Износ у
динарима
600.000,00

Извор
финансирања
01

10. јул 2019.
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2

Гимназија "Лаза Костић", Нови Сад

Набавка пројектора за наставу, лап топ
рачунара, рачунара, белих табли
240х120 цм и клима уређај

3

Медицинска школа "7. април", Нови Сад

Набавка окси апарата и 3 модела
човека - лутке за практичну наставу

4

Саобраћајна школа "Пинки", Нови Сад

5

Број 34 – страна 2633.

600.000,00

01

1.685.000,00

01

Набавка рачунара за наставу

600.000,00

01

Гимназија "Исидора Секулић", Нови Сад

Набавка рачунара за наставу

600.000,00

01

6

Гимназија "Јован Јовановић Змај", Нови
Сад

Набавка рачунара за наставу

600.000,00

01

7

Пољопривредна школа са домом ученика,
Футог

Набавка рачунара за наставу

600.000,00

01

УКУПНО:

5.285.000,00

5. Опрема за јавну безбедност:
Извор
финансирања

р.
бр.

ОБЈЕКАТ

1

Школа за дизајн "Богдан Шупут", Нови Сад

Видео надзор

2.370.000,00

01

2

Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн",
Нови Сад

Видео надзор за објекат у Гагариновој 1

1.800.000,00

01

Укупно:

4.170.000,00

ОПИС

Износ у
динарима

6. Нематеријална имовина:
р.
бр.

ОБЈЕКАТ

ОПИС

Износ у
динарима

Извор
финансирања

1

Музичка школе "Исидор Бајић", Нови Сад

Набавка књига за библиотеку

10.000,00

01

2

Гимназија "Јован Јовановић Змај", Нови
Сад

Набавка књига за библиотеку

10.000,00

01

3

Гимназија "Светозар Марковић", Нови Сад Набавка књига за библиотеку

10.000,00

01

4

Средња школа "Светозар Милетић", Нови
Сад

Набавка књига за библиотеку

10.000,00

01

5

Средња балетска школа у Новом Саду

Набавка књига за библиотеку

10.000,00

01

6

Електротехничка школа "Михајло Пупин",
Нови Сад

Набавка књига за библиотеку

10.000,00

01

7

Средња медицинска школа "7.април",
Нови Сад

Набавка књига за библиотеку

10.000,00

01

8

Школа за дизајн "Богдан Шупут", Нови Сад Набавка књига за библиотеку

10.000,00

01

9

Техничка школа
Ајнштајн", Нови Сад

Набавка књига за библиотеку

10.000,00

01

10

Средња машинска школа, Нови Сад

Набавка књига за библиотеку

10.000,00

01

11

Техничка школа "Павле Савић", Нови Сад

Набавка књига за библиотеку

10.000,00

01

12

Саобраћајна школа "Пинки", Нови Сад

Набавка књига за библиотеку

10.000,00

01

13

Пољопривредна школа са домом ученика,
Футог

Набавка књига за библиотеку

10.000,00

01

"Милева Марић

страна 2634. – Броj 34
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14

Гимназија "Исидора Секулић", Нови Сад

Набавка књига за библиотеку

10.000,00

01

15

ШОСО "Милан Петровић" са домом
ученика, Нови Сад

Набавка књига за библиотеку

10.000,00

01

16

Гимназија "Лаза Костић", Нови Сад

Набавка књига за библиотеку

10.000,00

01

Укупно:

160.000,00

Програмска активност, Укупно:

23.170.000,00
„

III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2019-666-II
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

621
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/18 и 30/19), на
предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће
Града Новог Сада, на 246. седници од 4. јула 2019. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "РАДОСНО
ДЕТИЊСТВО" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ
I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за
2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 6/19,
17/19 и 29/19), тачка II мења се и гласи:
"II
За реализацију Програма у буџету Града Новог Сада
за 2019. годину планирана су средства у оквиру Програма
8: Предшколско васпитање и образовање, у укупном износу
од 478.127.079,12 динара, од чега су:
I - средства у износу од 373.020.000,00 динара за зграде
и грађевинске објекте (изградња зграда и објеката,
капитално одржавање зграда и објеката и пројектно
планирање) и за машине и опрему (административна
опрема и опрема за образовање, науку, културу и спорт)
из извора финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода
из ранијих година, планирана за пројекте:

1. Пројекат: "Изградња и опремање објекта у Ораховој
улици", средства у укупном износу од 205.000.000,00 динара,
2. Пројекат: "Реконструкција, доградња и опремање
објекта у Старим Лединцима", средства у укупном износу
од 27.020.000,00 динара,
3. Пројекат: "Доградња и опремање објекта у Каћу",
средства у укупном износу од 80.409.000,00 динара,
4. Пројекат: "Доградња и опремање објекта у Ковиљу",
средства у укупном износу од 91.000,00 динара,
5. Пројекат: "Реконструкција и санација објекта у улици
Светозара Милетића", средства у укупном износу од
31.500.000,00 динара,
6. Пројекат: "Реконструкција и санација објекта у улици
Лазе Костића", средства у укупном износу од 21.500.000,00
динара,
7. Пројекат: "Уградња аутоматске дојаве пожара у објекте
Предшколске установе", средства у укупном износу од
7.500.000,00 динара и
II - средства у износу од 105.107.079,12 динара од чега
средства у износу од 83.876.000,00 динара из извора
финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета,
8.873.079,12 динара из извора финансирања 07 - Трансфери
од других нивоа власти и 12.358.000,00 динара из извора
финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година, планирана су у оквиру Програмске активности:
"Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања". Средства у износу од 49.807.079,12
динара планирана су за зграде и грађевинске објекте
(изградња зграда и објеката капитално одржавање зграда
и објеката и пројектно планирање) и то средства у износу
од 28.876.000,00 динара из извора финансирања 01 - Општи
приходи и примања буџета, 8.873.079,12 динара из извора
финансирања 07 - Трансфери од других нивоа власти и
12.058.000,00 динара из извора финансирања 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и средства у износу од 55.300.000,00 динара за машине и опрему
(административна опрема, опрема за образовање, науку,
културу и спорт, опрема за јавну безбедност и опрема за
производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема) и
то средства у износу од 55.000.000,00 динара из извора
финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета, и
300.000,00 динара из извора финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година."
II
Програм инвестиционих активности за Предшколску
установу „Радосно детињство“ Нови Сад за 2019. годину,
који је саставни део овог решења, мења се и гласи:

10. јул 2019.
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„ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "РАДОСНО
ДЕТИЊСТВО" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ
За реализацију Програма инвестиционих активности за
Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за
2019. годину, у буџету Града Новог Сада планирана су
средства у укупном износу од 478.127.079,12 динара, од
чега су за Пројекте средства у укупном износу од
373.020.000,00 динара из извора финансирања 13 -
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нераспоређени вишак прихода из ранијих година и средства
у укупном износу од 105.107.079,12 динара, од чега су
средства у износу од 83.876.000,00 динара из извора
финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета,
8.873.079,12 динара из извора финансирања 07 - Трансфери
од других нивоа власти и 12.358.000,00 динара из извора
финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година, у оквиру Програмске активности: "Функционисање
и остваривање предшколског васпитања и образовања".
Средства се распорећују на следећи начин:

I. Пројекти:
1. Пројекат: "Изградња и опремање објекта у Ораховој улици"
Ред.
број
1

2

Опис

Износ у
динарима

Изградња зграда и објеката

Изградња објекта на катастарској парцели број 181/4, к.о.
Нови Сад I

200.000.000,00

Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор,
технички преглед, сагласности и таксе за радове на
изградњи објекта на катастарској парцели број 181/4, к.о.
Нови Сад I

5.000.000,00

Активност

Пројекат, Укупно:

205.000.000,00

2. Пројекат: "Реконструкција, доградња и опремање објекта у Старим Лединцима"
Ред.
број

Активност

Опис
Доградња објекта и формирање радних соба и прихватне
кухиње (друга фаза)

1

Изградња зграда и објеката

2

Капитално одржавање зграда и Инвестиционо одржавање на побољшању услова
објеката
коришћења објекта и уградња аутоматске дојаве пожара

Износ у
динарима
20.000.000,00
2.420.000,00

3

Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор,
технички преглед, сагласности и таксе за доградњу
објекта и побољшање услова коришћења објекта и
уградњу аутоматске дојаве пожара

4

Административна опрема

Набавка административне опреме

1.600.000,00

5

Опрема за образовање, науку,
културу и спорт

Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт

2.000.000,00

Пројекат, Укупно:

1.000.000,00

27.020.000,00

3. Пројекат: "Доградња и опремање објекта у Каћу"
Ред.
број

Активност

Опис

1

Изградња зграда и објеката

Доградња објекта

2

Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор, технички
преглед, сагласности и таксе за доградњу објекта

3

Административна опрема

Набавка административне опреме
Пројекат, Укупно:

Износ у
динарима
77.000.000,00
3.408.000,00
1.000,00
80.409.000,00
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4. Пројекат: "Доградња и опремање објекта у Ковиљу"
Ред.
број

Активност

Опис

2

Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор, технички
преглед, сагласности и таксе за доградњу објекта

3

Административна опрема

Набавка административне опреме
Пројекат, Укупно:

Износ у
динарима
90.000,00
1.000,00
91.000,00

5. Пројекат: "Реконструкција и санација објекта у Улици Светозара Милетића"
Ред.
број

Активност

1

Капитално одржавање зграда
и објеката

Реконструкција и санација објекта

2

Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор, технички
преглед, сагласности и таксе за реконструкцију и санацију
објекта

Опис

Пројекат, Укупно:

Износ у
динарима
30.000.000,00

1.500.000,00
31.500.000,00

6. Пројекат: "Реконструкција и санација објекта у Улици Лазе Костића"
Ред.
број

Активност

Опис

1

Капитално одржавање зграда
Реконструкција и санација објекта
и објеката

2

Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор, технички
преглед, сагласности и таксе за промену намене,
реконструкцију и санацију објекта
Пројекат, Укупно:

Износ у
динарима
20.000.000,00

1.500.000,00
21.500.000,00

7. Пројекат: "Уградња аутоматске дојаве пожара у објекте предшколске установе"
Ред.
број

Активност

1

Капитално одржавање зграда
и објеката

Уградња аутоматске дојаве пожара у објекте: Народног
фронта 42, Бате Бркића

6.000.000,00

Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор,
сагласности и таксе за уградњу аутоматске дојаве пожара у
објекте: Народног фронта 42, Бате Бркића, С.Ковачевић 7.,
Војвођанских бригада, Петроварадин - Палмотићева,
Степановићево, Сремска Каменица - Светозара Милетића,
Каћ и Ковиљ

1.500.000,00

Пројекат, Укупно:

7.500.000,00

2

Опис

Износ у
динарима
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II. Програмска активност: "Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања", средства
у укупном износу од 105.107.079,12 динара, од чега су 49.807.079,12 динара за зграде и граћевинске објекте и 55.300.000,00
динара за машине и опрему, а распоређују се на следећи начин:

А Зграде и грађевински објекти
1. Изградња зграда и објеката за објекте предшколске установе
Ред.
број

Објекат

Опис

Износ у
динарима

1

Централна кухиња

Адаптација - радови на завршетку објекта централне
кухиње
- наставак уговорених активности из 2018. г.

8.873.079,12

2

Руменка

Реконструкција надкривене терасе и адаптација делова
објекта - наставак уговорених активности из 2018. године
и извођење радова у 2019. години (друга фаза)

3.000.000,00

3

Будисава

Прикључак објекта на канализациону мрежу
Извор финансирања 07, укупно:

58.000,00
11.931.079,12

2. Капитално одржавање зграда и објеката за објекте предшколске установе
Ред.
број

Објекат

Опис

1

Радничка 20

Уређење дворишта

2

Народног фронта 42

Инвестиционо одржавање на побољшању енергетске
ефикасности и услова коришћења објекта - замена дела
спољашње столарије

3

ОШ "Вук Караџић", Нови Сад за
потребе Предшколске установе

Радови на адаптацији објекта
Укупно:

Износ у
динарима
3.000.000,00
16.000.000,00

300.000,00
19.300.000,00

3. Пројектно планирање за објекте предшколеске установе
Ред.
број

Опис

Централна кухиња

1. Пројектно техничка документација, стручни надзор,
технички преглед, сагласности и таксе за адаптацију
- завршетак изградње објекта и радове у вешерају 1.200.000,00
- наставак уговорених активности из 2018. г. и активности у 2019. години

1

2

Износ у
динарима

Објекат

Руменка

2. Пројектно техничка документација за адптацију
канцеларијског простора за потребе лабораторије

300.000,00

3. Пројектно техничка документација, стручни надзор,
технички преглед, сагласности и таксе за изградњу
лифта за вешерницу

300.000,00

Пројектно техничка документација, стручни надзор,
технички преглед, сагласности и таксе за надоградњу
терасе и формирање радних соба - наставак уговорених активности из 2018. г. и активности у 2019. г.

1.500.000,00
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3

Будисава

Пројектно техничка документација, стручни надзор,
технички преглед, сагласности и таксе за адаптацију
таванског простора у радне собе - наставак уговорених активности из 2018. г. и активности у 2019. г.

4

Стевана Христића

Пројектно техничка документација, стручни надзор,
сагласности и таксе за изградњу објекта

3.500.000,00

5

Ченеј

Пројектно техничка документација, стручни надзор,
технички преглед, сагласности и таксе за радове на
адаптацији објекта

576.000,00

6

Више објеката (Браће Дроњак,
Шангај, Ветерник-Краља Александра,
Сремска Каменица - Змајевац,
Калмана Ланга, Соње Маринковић и
Вршачка)

Пројектно техничка документација, стручни надзор,
технички преглед, сагласности и таксе за
реконструкцију електроинсталација

1.000.000,00

7

Више објеката (Ветерник - Краља
Александра, Футог - Пролетерска и
Војводе Мишића, Адице - Симе
Шолаје и Ветерник - Паунова)

Пројектно техничка документација, стручни надзор,
технички преглед, сагласности и таксе за
реконструкцију хидрантских инсталација

250.000,00

8

Буковац

Пројектно техничка документација, сагласности и
таксе за озакоњење објеката и делова објеката, у
складу са законом и Стручни надзор, технички
преглед, сагласности и таксе за радове на објектима у
циљу озакоњења

250.000,00

1. Технички преглед извршених радова ради добијања
употребне дозволе

50.000,00

9

Булевар Европе (Полгар Андрашакухиња 2.)

10

Више објеката Предшколске установе

Пројектно техничка документација, сагласности и
таксе за уградњу приступних рампи за објекте

1.000.000,00

11

Више објеката (Карађорђева, Ј. КопиПројектно техничка документација, сагласности и
тара, Футог-Војводе Мишића, Кисач,
Степановићево, Буковац Сремска
таксе за санације и адаптације гасних котлова
Каменица-Змајевац, Бул. 23. октобра)

2.600.000,00

12

Антона Урбана

Спајање парцеле ради исходовања употребне
дозволе

13

Браће Дроњак

Студија оправданости за реконструкцију и енергетску
санацију објекта

500.000,00

14

Ковиљ

Пројектно техничка документација, сагласности и
таксе за доградњу објекта

500.000,00

2. Пројектно техничка документација, сагласности и
таксе и студија оправданости за изградњу објекта

1.000.000,00

3.500.000,00

50.000,00

18.576.000,00

Укупно:

Б Машине и опрема
1. Набавка опреме за објекте предшколске установе
Ред.
број

Активност

Опис

1.1

Централна кухиња, управна зграда и
сви објекти Предшколске установе

Набавка административне опреме - средства из
буџета

1.2

Централна кухиња, управна зграда и
сви објекти Предшколске установе

Набавка административне опреме - закуп

Износ у
динарима
21.000.000,00
4.000.000,00

10. јул 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 34 – страна 2639.

2

Сви објекти Предшколске установе

Набавка опреме за образовање, науку, културу и
спорт

3

Више објеката Предшколске установе

Набавка опреме за јавну безбедност

4

Техничка служба Предшколске
установе

Набавка опреме за производњу, моторне, непокретне
и немоторне опреме - професионалне машине за
прање возила
Укупно:

25.000.000,00
5.000.000,00

300.000,00

55.300.000,00
"

III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2019-664-II
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

622
На основу члана 67. тачка 41. Статута Града Новог Сада
- ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада на 246. седници од 4. јула 2019.
године доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ
ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "РАДОСНО
ДЕТИЊСТВО" НОВИ САД У 2019. ГОДИНИ
I. Овим решењем утврђује се економска цена програма
васпитања и образовања по детету у Предшколској установи
"Радосно детињство" Нови Сад (у даљем тексту: економска
цена по детету).
II. Економска цена по детету нa гoдишњeм нивoу утврђуje
сe нa oснoву свих пројектованих рaсхoдa кojи ће чинити
структуру eкoнoмскe цeнe у 2019. години, нa oснoву брoja
уписaнe дeцe у радној 2018/2019 години, кoригoвaнoг сa
прoсeчнoм присутнoшћу дeцe, и то:

Укупни
пројектовани
расходи на
годишњем нивоу
за 2019. годину

Број
уписане
деце

Просечна
присутност
деце

Годишња
цена по
детету

2.871.090.645,00

16.114

10.090

284.548,13

III. Месечна економска цена по детету за облике рада
у целодневном трајању од 11 часова износи 23.712,00
динара, а утврђена је дељењем економске цене по детету
на годишњем нивоу из тачке II. овог решења са бројем 12.
Месечна економска цена по детету за облике рада у
полудневном трајању од четири часа износи 8.623,00
динара, а утврђена је дељењем месечне економске цене
по детету из става 1. ове тачке са бројем 11 и множењем
са бројем 4.
Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем
месечне економске цене по детету из ст. 1. и 2. ове тачке
са бројем радних дана у месецу.
IV. У месечној економској цени по детету из тачке III.
овог решења корисник услугe боравка детета у Предшколској
установи "Радосно детињство" Нови Сад учествује у износу
од 20%, и то:
- за облике рада у целодневном трајању од 11 часова
за дете узраста од шест месеци до припремног предшколског програма, у износу од 4.742,40 динара;
- за облике рада у полудневном трајању од 4 часа за
дете узраста од шест месеци до припремног предшколског програма, у износу од 1.724,51 динара;
- за облике рада у целодневном трајању од 11 часова
за дете које похађа припремни предшколски програм,
у износу од 4.352,40 динара.
V. Појединачно учешће корисника услугe боравка детета
у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад
утврђује се у складу са законом и прописима Града Новог
Сада.
VI. Даном почетка примене овог решења престаје да
важи Решење о утврђивању економске цене програма
васпитања и образовања у Предшколској установи
"Радосно детињство" Нови Сад ("Службени лист Града
Новог Сада" број 01/19).
VII. Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града
Новог Сада", а примењиваће се од 1. јуна 2019. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2019-523/1-II
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

страна 2640. – Броj 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

623
На основу члана 33. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
58/18 и 30/19), на предлог Градоначелника Града Новог
Сада, Градско веће Града Новог Сада, на седници 247. од
8. јула 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ПОТРЕБЕ ОРГАНА ГРАДА НОВОГ САДА
У 2019. ГОДИНИ
Члан 1.
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
потребе органа Града Новог Сада у 2019. години („Служ-

10. јул 2019.

бени лист Града Новог Сада“, бр. 3/19, 4/19-испр; 6/19 и
15/19), члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету
Града Новог Сада за 2019. годину у укупном износу од
168.863.000,00 динара, у разделу 19, глава 19.01 - Служба
за заједничке послове, у функцији 130 - Опште услуге, из
извора финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета,
на позицијама буџета 556 и 557 и то за набавку машина и
опреме и нематеријалне имовине.
Члан 2.
Програм инвестиционих активности за потребе директних корисника буџета Града Новог Сада у 2019. години,
који чини саставни део овог решења, мења се и гласи:

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ГРАДА НОВОГ САДА У 2019. ГОДИНИ
Редни
број

ОСНОВНА СРЕДСТВА
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе (Шифра 0602)

ПЛАН ЗА 2019.
ГОДИНУ
168.863.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Шифра: 0602-0001)

А.
1

Укупно за ПА:

168.863.000,00

МАШИНЕ И ОПРЕМА

109.685.000,00

Опрема за саобраћај

9.700.000,00

Опрема за копнени саобраћај

9.700.000,00

1.1.1

Aутомобили

6.000.000,00

1.1.2

Комби возило

3.000.000,00

1.1.3

Мотоцикли

400.000,00

1.1.4

Бицикли

300.000,00

1.1

2

Административна опрема

99.985.000,00

Канцеларијска опрема

25.500.000,00

2.1.1

Намештај

17.000.000,00

2.1.2

Уградна опрема

2.1

2.2

8.500.000,00

Рачунарска опрема

23.000.000,00

2.2.1

Рачунари и рачунарска опрема

15.000.000,00

2.2.2

Штампачи, скенери и пратећа рачунарска опрема

6.000.000,00

2.2.3

Опрема за бежичну интернет межу (WI-FI)

2.000.000,00

Комуникациона опрема

6.400.000,00

2.3.1

Телефони и факс апарати

1.000.000,00

2.3.2

Телефонске централе

5.400.000,00

2.3

2.4
2.4.1
2.4.1.1

Електронска и фотографска опрема

42.845.000,00

Електронска опрема

42.505.000,00

Фотокопир апарати са додацима за књижну дораду

14.400.000,00
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2.4.1.2

Уређаји за штампање и копирање

2.310.000,00

2.4.1.3

Електрични нож за сечење

1.800.000,00

2.4.1.4

Штампач за картице за улазак у пешачку зону

360.000,00

2.4.1.5

Читачи картица за улазак у пешачку зону

360.000,00

2.4.1.6

Апарат за коричење

150.000,00

2.4.1.7

Дигитални електронски штампач за корице

580.000,00

2.4.1.8

Канцеларијски уништивачи докумената

500.000,00

2.4.1.9

Клима уређаји

1.500.000,00

2.4.1.10

Опрема за видео надзор

5.000.000,00

2.4.1.11

Систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара

3.000.000,00

2.4.1.12

Аудио систем за потребе снимања седница Скупштине Града

2.4.1.13

Систем за електронску евиденцију радног времена

500.000,00

2.4.1.14

Ручне радио станице са резервном батеријом

575.000,00

2.4.1.15

Ласерски метар са визиром

150.000,00

2.4.1.16

GPS електронски уређаји за навигацију возила

400.000,00

2.4.1.17

Електронски уређаји за плаћање путарине (ТАГ)

2.4.1.18

Видео пројектори

300.000,00

2.4.1.19

Остала електронска опрема

600.000,00

Фотографска опрема

340.000,00

Фотоапарати

340.000,00

2.4.2
2.4.2.1
2.5

Опрема за домаћинство и угоститељство

10.000.000,00

20.000,00

2.240.000,00

2.5.1

Опрема за домаћинство (ТА пећи, гасне пећи, уљани радијатори, гасни котлови и др.)

300.000,00

2.5.2

Опрема за домаћинство (усисивачи)

100.000,00

2.5.3

Опрема за угоститељство

Б.
1

1.840.000,00
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Нематеријална имовина

59.178.000,00
59.178.000,00

1.1

Дорада Диспечер плус информационог система

1.500.000,00

1.2

Софтвер за управљања људским ресурсима

2.500.000,00

1.3

Надоградња и проширење софтвера за имовинско-правне послове

1.4

Софтвер за саобраћај и комунални систем

2.500.000,00

1.5

Софтвер за евиденцију локација и праћење пројеката

3.000.000,00

1.6

Надоградња андроид апликације за управљање скупштинским материјалом

1.7

Софтвер за помоћно књиговодство

1.8

Софтвер за израду такси картица

600.000,00

1.9

Књиге

100.000,00

1.10

Лиценце

900.000,00

108.000,00
2.000.000,00

45.920.000,00
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1.10.1

„Microsoft“ лиценце за 2019. годину

31.630.250,00

1.10.2

SAP-ERP лиценце

11.520.000,00

1.10.3

„Adobe “ и ,, CorelDRAW'' лиценце

800.000,00

1.10.4

„Adobe Acrobat Professional XI“ лиценце

100.000,00

1.10.5

Остале лиценце

1.11

1.869.750,00

Прикључак за телефонске линије

50.000,00
„

Члан 3.
Ово решење објавитаи у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-10/2019-1286-II
8. јул 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 41. став 2. Одлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
38/11, 10/12, 34/17 - др.одлука, и 42/18), Градско веће Града
Новог Сада, на 247. седници, одржаној 8. јула 2019. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНAMA ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА НОВОГ
САДА У 2019. ГОДИНИ
I. У Програму унапређења социјалне заштите Града
Новог Сада у 2019. години ("Службени лист Града Новог
Сада", бр. 5/19 и 9/19), у глави V. речи: „ („Службени лист
Града Новог Сада“ број 58/18)“, замењују се речима: „(„Службени лист Града Новог Сада“ бр. 58/18 и 30/19)“, а речи: „
204.416.000,00 динара“, замењују се речима: „213.216.000,00
динара“.
У алинеји првој, речи: „196.579.000,00 динара“, замењују
се речима: „205.379.000,00 динара“.

У алинеји првој, речи: „700.000,00 динара“, замењују се
речима: „1.400.000,00 динара“, а у алинеји другој, речи:
„700.000,00 динара“, замењују се речима: „1.300.000,00
динара“.
У тачки 4. речи: „Кориснике за програме из главе VI.
тачка 4. подтач. 4.2. и 4.3. својим актом упућује Центар за
социјални рад Града Новог Сада.“, замењују се речима:
“Центар за социјални рад Града Новог Сада својим актом
упућује кориснике на установу која реализује програм из
главе VI. тачка 4, или корисници сами затраже учешће у
програму.“
У тачки 5. речи: „4.300.000,00 динара“, замењују се
речима: „5.600.000,00 динара“
У подтачки 5.1. речи: „2.100.000,00 динара“, замењују
се речима: „ 3.400.000,00 динара“.
У тачки 6. речи: „65.980.000,00 динара“, замењују се
речима: „70.980.000,00 динара“
У подтачки 6.2. у алинеји првој, речи: „2.600.000,00
динара“, замењују се речима: „7.600.000,00 динара“.
III. Овo решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-993/2019-II
8. јул 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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У подтачки 1.4. речи: “52.560.000,00 динара“, замењују
се речима: “53.760.000,00 динара“,

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

У алинеји четвртој, речи: „9.630.000,00 динара“, замењују
се речима: „10.830.000,00 динара“.

РЕШЕЊЕ

У подтачки 1.7. речи: „Позиција 450.01.09“ , замењује
се речима: „Позиција 478.01.09“, а речи: „1.400.000,00
динара“, замењују се речима: „2.700.000,00 динара“.

I. ТАТЈАНА ГЛАДОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика шефа Службе за заједничке

II. У глави VI, тачка 1. речи: „79.838.000,00 динара“,
замењују се речима: „82.338.000,00 динара“.

10. јул 2019.
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послове, почев од 07. јула 2019. године, до постављења
заменика шефа Службе за заједничке послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Татјана Гладовић, дипломирани
економиста, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/r
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, 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 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДАНИЦА МАТОВИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за прописе,
почев од 07. јула 2019. године, до постављења заменика
начелника Градске управе за прописе, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Даница Матовић, дипломирани
правник, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца
дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
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постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/nj
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

627
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Др БОРИВОЈЕ ДУНЂЕРСКИ, поставља се за в.д.
начелника Градске управе за опште послове, почев од 07.
јула 2019. године, до постављења начелника Градске
управе за опште послове, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
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- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је др Боривоје Дунђерски, показао
изузетно залагање и резултате на пословима које је
обављао, да има положен државни стручни испит, и да у
време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази
да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности
у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено
као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/n
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, 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 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГОРДАНА ВУКОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за комуналне послове, почев од 07. јула 2019. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за комуналне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
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бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да Гордана Вуковић, дипломирани
економиста, у време постављања за вршиоца дужности
има статус службеника и положен државни стручни испит,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/d
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

Број 34 – страна 2645.

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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Имајући у виду да је Марковић Мирјана, дипломирани
правник, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца
дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за имовину и
имовинско-правне послове, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/č
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
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Срђан Кружевић, с.р.

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МАРКОВИЋ МИРЈАНИ, дипломираном правнику,
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
имовину и имовинско-правне послове, почев од 09. 07.
2019. године, до постављења начелника Градске управе
за имовину и имовинско-правне послове по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
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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 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МАНДИЋ ДЕЈАН, дипломирани економиста, поставља
се за в.д. начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, почев од 07. јула 2019. године,
до постављења начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
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Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/dž
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника

10. јул 2019.

земљиште и инвестиције, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву
Решења.

Срђан Кружевић, с.р.

631
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/đ
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. ГОРДАНА ГРАБОВАЦ, дипломирани инжењер за
предузетни менаџмент, поставља се за в.д. заменика
начелника Градске управе за грађевинско земљиште и
инвестиције, почев од 07. јула 2019. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за грађевинско

632
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

10. јул 2019.
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РЕШЕЊЕ
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I. ВЛАСТИМИР МАСТИЛОВИЋ, мастер економиста,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за спорт и
омладину, почев од 07. јула 2019. године, до постављења
начелника Градске управе за спорт и омладину, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

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

РЕШЕЊЕ

Образложење

I. Др ОГЊЕН КРСМАНОВИЋ, поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омладину, почев
од 07. јула 2019. године, до постављења заменика начелника Градске управе за спорт и омладину, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Властимир Мастиловић, мастер
економиста, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца
дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/e
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

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

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је др Огњен Крсмановић, показао
изузетно залагање и резултате на пословима које је
обављао, да има положен државни стручни испит, и да у
време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази
да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности
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у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено
као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/f
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

634
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Мр ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ, поставља се за в.д.
начелника Градске управе за здравство, почев од 07. јула
2019. године, до постављења начелника Градске управе
за здравство, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

10. јул 2019.

дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је мр Драгана Којадиновић, показала
изузетно залагање и резултате на пословима које је
обављала, да има положен државни стручни испит, и да у
време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази
да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности
у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено
као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/g
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, 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 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност

РЕШЕЊЕ
I. ВЕРИЦА ЗОРИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за здравство,
почев од 07. јула 2019. године, до постављења заменика
начелника Градске управе за здравство, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
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бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Верица Зорић, дипломирани
правник, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца
дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/h
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

636
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, почев од 07. јула 2019. године,
до постављења начелника Градске управе за урбанизам
и грађевинске послове, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
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Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Дејан Михајловић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца
дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/i
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

637
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВЛАДИМИР МИЛЕНКОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
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за урбанизам и грађевинске послове, почев од 07. јула
2019. године, до постављења заменика начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Владимир Миленковић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца
дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/j
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

10. јул 2019.

638
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ТАТЈАНА КАШИЋ, дипломирани инжењер
пољопривреде, поставља се за в.д. начелника Градске
управе за заштиту животне средине, почев од 07. јула 2019.
године, до постављења начелника Градске управе за
заштиту животне средине, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Татјана Кашић, дипломирани
инжењер пољопривреде, показала изузетно залагање и
резултате на пословима које је обављала, да има положен
државни стручни испит, и да у време постављања за
вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
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постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/k
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

639
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЕЛМА БЈЕЛИЦА, дипломирани хемичар - биохемије,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за заштиту животне средине, почев од 07. јула 2019. године,
до постављења заменика начелника Градске управе за
заштиту животне средине, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
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начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Елма Бјелица, дипломирани хемичар
- биохемије, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца
дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/l
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

640
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када

РЕШЕЊЕ
I. ЂОРЂЕ БАСАРИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја
- мастер, поставља се за в.д. начелника Градске управе
за саобраћај и путеве, почев од 07. јула 2019. године, до
постављења начелника Градске управе за саобраћај и
путеве, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три
месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
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научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Ђорђе Басарић, дипломирани
инжењер саобраћаја - мастер, показао изузетно залагање
и резултате на пословима које је обављао, да има положен
државни стручни испит, и да у време постављања за
вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/lj
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

641
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. РАДИВОЈ ПАВЛОВ, дипломирани саобраћајни
инжењер, поставља се за в.д. заменика начелника Градске
управе за саобраћај и путеве, почев од 07. јула 2019. године,
до постављења заменика начелника Градске управе за
саобраћај и путеве, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

10. јул 2019.

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Радивој Павлов, дипломирани
саобраћајни инжењер, показао изузетно залагање и
резултате на пословима које је обављао, да има положен
државни стручни испит, и да у време постављања за
вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/m
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

642
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГОРДАНА МОРАВСКИ, дипломирани правник-мастер,
поставља се за в.д. директора Бироа за пружање правне

10. јул 2019.
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помоћи, почев од 07. јула 2019. године, до постављења
директора Бироа за пружање правне помоћи, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Гордана Моравски, дипломирани
правник-мастер, показала изузетно залагање и резултате
на пословима које је обављала, да има положен правосудни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца
дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је
одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/o
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

Број 34 – страна 2653.

643
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЧЕДОМИР ШКОРИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика директора Бироа за пружање правне
помоћи, почев од 07. јула 2019. године, до постављења
заменика директора Бироа за пружање правне помоћи, по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Чедомир Шкорић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен правосудни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца
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дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је
одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/p
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

644
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Др ЛИДИЈА ТОМАШ, поставља се за в.д. начелника
Градске управе за образовање, почев од 07. јула 2019.
године, до постављења начелника Градске управе за
образовање, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

10. јул 2019.

дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је др Лидија Томаш, показала изузетно
залагање и резултате на пословима које је обављала, да
има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/s
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, 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 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност

РЕШЕЊЕ
I. ЈАКОВЉЕВ СРЂАНУ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе
за образовање, почев од 09. 07. 2019. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за образовање по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
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бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за образовање,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/ć
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, 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 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВЕРА ГРКАВАЦ, дипломирани правник, поставља се
за в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију
заштиту, почев од 07. јула 2019. године, до постављења
начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту,
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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 основним студијама у трајању од најмање четири године или
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специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Вера Гркавац, дипломирани правник, показала изузетно залагање и резултате на пословима
које је обављала, да има положен државни стручни испит,
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/š
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, 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 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. НЕНАД ДРАШКОВИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за социјалну
и дечију заштиту, почев од 07. јула 2019. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за
социјалну и дечију заштиту, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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 основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Ненад Драшковић, дипломирани
правник, показао је изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/t
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, 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 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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 основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да је Шијак Зорица, дипломирани математичар-математика финансија, показала изузетно
залагање и резултате на пословима које је обављала, да
има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/u
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника

РЕШЕЊЕ
I. ШИЈАК ЗОРИЦА, дипломирани математичар-математика финансија, поставља се за в.д. начелника Градске
управе за културу, почев од 07. јула 2019. године, до
постављења начелника Градске управе за културу, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

10. јул 2019.

Срђан Кружевић, 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 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

10. јул 2019.
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РЕШЕЊЕ
I. АЛЕКСИЋ ДРАГАН, дипломирани правник-мастер,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за културу, почев од 07. јула 2019. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за културу, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за образовање,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/v
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, 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 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

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

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Саша Билиновић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца
дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
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постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/z
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, 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 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. СЛАВКА ДУКИЋ, дипломирани правник, поставља се
за в.д. заменика начелника Градске управе за привреду,
почев од 07. јула 2019. године, до постављења заменика
начелника Градске управе за привреду, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност

10. јул 2019.

дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Славка Дукић, дипломирани правник,
показала изузетно залагање и резултате на пословима које
је обављала, да има положен државни стручни испит, и да
у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази
да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности
у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено
као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/ž
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, 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 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ФЕРЕНЦ БАНЧИ, дипломирани инжењер пољопривреде, поставља се за в.д. директора Дирекције за робне
резерве, почев од 07. јула 2019. године, до постављења
директора Дирекције за робне резерве, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
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бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Ференц Банчи, дипломирани
инжењер пољопривреде, показао изузетно залагање и
резултате на пословима које је обављао, да има положен
државни стручни испит, и да у време постављања за
вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/a1
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

653
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. РАДЕ ЈОВАНОВИЋ, поставља се за в.д. начелника
Градске управе за финансије, почев од 07. јула 2019. године,
до постављења начелника Градске управе за финансије,
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
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Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Раде Јовановић, показао изузетно
залагање и резултате на пословима које је обављао, да
има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/b1
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

654
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. СЛОБОДАН ПРПА, дипломирани економиста, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за финансије,
почев од 07. јула 2019. године, до постављења заменика
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начелника Градске управе за финансије, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

10. јул 2019.

655
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Прпа Слободан, дипломирани економиста, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/c1
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. СТАНИСЛАВА ПРПА, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. начелника Градске пореске управе,
почев од 07. јула 2019. године, до постављења начелника
Градске пореске управе, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Станислава Прпа, дипломирани
економиста, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца
дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
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постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/č1
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

656
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 246. седници од 04. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИРА ЖИВКОВИЋ-ДРЕЗГИЋ, дипломирани економиста-мастер, поставља се за в.д. заменика начелника
Градске пореске управе, почев од 07. јула 2019. године,
до постављења заменика начелника Градске пореске
управе, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три
месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
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начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Мира Живковић-Дрезгић, дипломирани економиста-мастер, показала изузетно залагање и
резултате на пословима које је обављала, да има положен
државни стручни испит, и да у време постављања за
вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-36/ć1
4. јул 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, 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 247. седници од 8. јула 2019.
године, доноси

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када

РЕШЕЊЕ
I. ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за комуналне
послове, почев од 08. јула 2019. године, до постављења
начелника Градске управе за комуналне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике 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
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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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Зоран Станојевић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-37/b
8. јул 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

10. јул 2019.

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано
је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и
заменике 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
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Имајући у виду да је Зорић Вера, дипломирани правник,
показала изузетно залагање и резултате на пословима које
је обављала, да има положен правосудни испит, и да у
време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу
стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за имовину и имовинско-правне послове,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-37/dž
8. јули 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 247. седници од 08. јула 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЗОРИЋ ВЕРИ, дипломираном правнику, продужава
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за
имовину и имовинско-правне послове, почев од 09. 07.
2019. године, до постављења заменика начелника Градске
управе за имовину и имовинско-правне послове по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у ”Службеном листу Града Новог
Сада”.

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у
одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18
и 59/18), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
МИЛАНА РАКИЋА БР. 14 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Милана Ракића
бр.14 у Новом Саду.

10. јул 2019.
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II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад да паркинг-место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и да постави саобраћајну сигнализацију у
складу са Саобраћајним пројектом број С-222/19 од
17.6.2019. године, који је израдила Градска управа за
грађевинско земљиште и инвестиције, Служба за развој и
управљање саобраћајем.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 23.7.2019. године.
VI.Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4401/2019
2. јул 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18 и
59/18), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на
територији Града Новог Сада („службени лист Града Новог
Сада“, бр. 9/19, 15/19, 17/19, 20/19 и 24/19 – испр.), у тачки
IV. подтачка 69. мења се и гласи:
„68. у Улици браће Рибникар, са 176 паркинг-места,
према Пројекту број 5049 од 1. јуна 2010. године, који је
израдио Завод и Пројекту број С-229/19 од 25.6.2019. године
који је израдила Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем“.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг
сервис“ Нови Сад да:
• паркиралишта уреди, опреми и да постави
саобраћајну сигнализацију у складу са саобраћајним
пројектима и
• да путем средстава јавног информисања обавести учеснике у саобраћају о условима и могућностима за коришћење паркиралишта.

Број 34 – страна 2663.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 23.7.2019. године.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4498/2019
2. јул 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18 и
59/18), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА
И ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЉЕРМОНТОВЉЕВОЈ
УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се опште паркиралиште за путничке аутомобиле у делу Љермонтовљеве улице код кућног броја 12
у Новом Саду.
На паркиралишту из става 1. одређује се паркинг-место
за возила особа са инвалидитетом.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном
пројекту број С-109/19 од 28.5.2019. године који је израдила Градска управа за грађевинско земљиште и
инвестиције, Служба за развој и управљање саобраћајем.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 23.7.2019. године.
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РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У РАСКРСНИЦИ
ЗИДАРСКЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ ЂОРЂА
КРАТОВЦА У НОВОМ САДУ

VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4497/2019
3. јул 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-одлука УС
и 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др. закон) и члана 9. Одлуке
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10,
69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ
У УЛИЦИ ТЕШАНА ПОДРУГОВИЋА У
ПЕТРОВАРАДИНУ
I. Одређује се постављање саобраћајне опреме – огледала у Улици Тешана Подруговића у Петроварадину.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да постави саобраћајну опрему према Техничком
регулисању саобраћаја број: С-190/19 од 29. маја 2019.
године, које је израдило Одељење за развој и управљање
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и
инвестиције.
III. Рок за извршење овог решења је 31. јул 2019. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3863/2019
5. јул 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-одлука УС
и 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др. закон) и члана 9. Одлуке
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10,
69/13 и 70/16), доноси

10. јул 2019.

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у раскрсници Зидарске улице и Улице Ђорђа Кратовца у
Новом Саду, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја
број: С155/19 од 10. маја 2019. године које је израдило
Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске
управе за грађевинско земљиште и инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. јул 2019. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3872/2019
4. јул 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-одлука УС
и 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др. закон) и члана 9. Одлуке
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10,
69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ УЛИЦИ МИШЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у Улици Мише Димитријевића, наспрам кућног броја 4, у
Новом Саду, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја
број: С188/19 од 27. маја 2019. године које је израдило
Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске
управе за грађевинско земљиште и инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. јул 2019. године.

10. јул 2019.
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IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3866/2019
4. јул 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

665
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-одлука УС
и 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др. закон) и члана 9. Одлуке
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10,
69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ЗАНОШУ У
ПЕТРОВАРАДИНУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
на Заношу у Петроварадину, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: С171/19 од 20. маја 2019. године
које је израдило Одељење за развој и управљање
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и
инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. јул 2019. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3864/2019
4. јул 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

666
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-одлука УС
и 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др. закон) и члана 9. Одлуке
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10,
69/13 и 70/16), доноси

Број 34 – страна 2665.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У РАСКРСНИЦИ
КНИНСКЕ УЛИЦЕ И КОЛЕДАРСКЕ УЛИЦЕ
У ВЕТЕРНИКУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у раскрсници Книнске улице и Коледарске улице у Ветернику, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број:
С250/19 од 28. јуна 2019. године које је израдило Одељење
за развој и управљање саобраћајем Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. јул 2019. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4522/2019
4. јул 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

667
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-одлука УС
и 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др. закон) и члана 9. Одлуке
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10,
69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ
У КОВИЉУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
на општинском путу у Ковиљу, у складу са Пројектом
саобраћаја и саобраћајне сигнализације број: 13/19 од
априла 2019. године који је израдио „Виа инжењеринг“ д.о.о.
из Новог Сада.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. јул 2019. године.
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IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3874/2019
5. јул 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

668
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-одлука УС
и 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др. закон) и члана 9. Одлуке
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10,
69/13 и 70/16), доноси

10. јул 2019.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ У
СОМБОРСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализације у Сомборској улици у Новом
Саду, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број:
С248/19 од 28. јуна 2019. године, које је израдило Одељење
за развој и управљање саобраћајем Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. јул 2019. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4524/2019
4. јул 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

10. јул 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 34 – страна 2667.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.

631

Градско веће
618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

Програм коришћења средстава за виши
квалитет образовања и васпитања за
2019. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2019. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за средње школе за 2019. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу „Радосно детињство“
Нови Сад за 2019. годину

632
2621
633
2622
634
2630
635
2634

Решење о утврђивању економске цене
програма васпитања и образовања у
Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад у 2019. години

2639

Решење о изменама Програма инвестиционих активности за потребе органа Града Новог Сада у 2019. години

2640

Решење о изменама Програма унапређења социјалне заштите Града Новог
Сада у 2019. години
Решење о постављењу в.д. заменика
шефа Службе за заједничке послове
(Татјана Гладовић)
Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за прописе
(Даница Матовић)
Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за опште послове
(др Боривоје Дунђерски)
Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за комуналне
послове (Гордана Вуковић)
Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске управе за имовину
и имовинско-правне послове (Марковић
Мирјана)
Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (Мандић Дејан)

636

637

638
2642
639
2642
640
2643
641
2644
642
2644
643
2645
644
2645

Предмет

Страна

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

2646

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

2646

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

2647

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

2648

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

2648

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за урбанизам и грађевинске послове (Дејан Михајловић)

2649

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

2649

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

2650

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

2651

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

2651

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

2652

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

2652

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

2653

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

2654
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Рег. бр.
645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе за
образовање (Срђан Јаковљев)

Страна

658
2654

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

2655

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

2655

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

2656

2656

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

2657

Решење о постављењу в.д. директора
Дирекције за робне резерве (Ференц
Банчи)
Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за финансије (Раде
Јовановић)
Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за финансије (Слободан Прпа)
Решење о постављењу в.д. начелника
Градске пореске управе (Станислава
Прпа)
Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске пореске управе
(Мира Живковић-Дрезгић)
Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за комуналне послове
(Зоран Станојевић)

660

661

662
2658
663
2658
664
2659
665
2659
666
2660
667
2661
668
2661

Предмет

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

Страна

2662

Градска управа за саобраћај и путеве
659

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

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

Рег. бр.

10. јул 2019.

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у улици Милана
Ракића бр. 14 у Новом Саду

2662

Решење о измени Решења о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада

2663

Решење о одређивању општег паркиралишта и паркинг места за возила
особа са инвалидитетом у Љермонтовљевој улици у Новом Саду

2663

Решење о постављању саобраћајне
опреме у Улици Тешана Подруговића
у Петроварадину

2664

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у раскрсници Зидарске
улице и Улице Ђорђа Кратовца у
Новом Саду

2664

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације Улици Мише Димитријевића у Новом Саду

2664

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације на Заношу у Петроварадину

2665

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у раскрсници Книнске
улице и Коледарске улице у Ветернику

2665

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације на општинском путу у
Ковиљу

2665

Решење о постављању успоривача
брзине у Сомборској улици у Новом
Саду

2666

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

