СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXVIII - Број 47

НОВИ САД, 10. октобар 2019.

ГРАД НОВИ САД

примерак 160,00 динара

екологије, социјалне политике, информационих технологија,
туризма и спорта.

Скупштина

Члан 3.
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На основу члана 120. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града
Новог Сада на L седници од 4. јуна 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ
ГРАДА НОВОГ САДА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА
И ГРАДА СЕН ЛУ ЛА ФОРЕ, РЕПУБЛИКА
ФРАНЦУСКА
Члан 1.
Овом одлуком Град Нови Сад, Република Србија,
успоставља сарадњу са Градом Сен Лу ла Форе, Република Француска, на основама узајамног поверења и равноправности, у сфери делатности које су од обостраног
интереса за два народа.
Члан 2.
Град Нови Сад и Град Сен Лу ла Форе успоставиће
сарадњу у области културе, економије, образовања,

Градоначелник Града Новог Сада и Градоначелник Града
Сен Лу ла Форе потписаће Споразум, који је саставни део
ове одлуке.
Члан 4.
Средства за финансирање сарадње обезбеђена су у
буџету Града Новог Сада.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а
објавиће се по добијању сагласности Владе Републике
Србије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-238/2019-I
4. јун 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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Број 47 – страна 3017.
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Градско веће

10. октобар 2019.

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
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На основу члана 14. Одлуке о радном времену објеката
у којима се обавља угоститељска делатност на територији
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
63/15, 59/16 и 32/17) и члана 128. став 2. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
Градско веће Града Новог Сада на 264. седници од 1. октобра 2019. године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 3-617/2019-II
1. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник

РЕШЕЊЕ

Милош Вучевић, с.р.

I. Одобрава се другачији завршетак радног времена
угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића,
од радног времена утврђеног Одлуком о радном времену
објеката у којима се обавља угоститељска делатност на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 63/15, 59/16 и 32/17), тако да за време одржавања
предстојећих међународних сајамских манифестација
„ЛОРИСТ“ (Сајам лова и риболова, екологије, туризма и
спорта) и других манифестација које су од значаја за Град
Нови Сад, када се очекује долазак већег броја туриста,
угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића у
периоду од 1. до 26. октобра 2019. године, могу да раде
радним данима и недељом до 24,00 сата, а петком и суботом до 02,00 сата наредног дана.
II. Ово решење се не односи на угоститељске објекте
који су добили решење о продужењу радног времена у
складу са чланом 8. Одлуке о радном времену објеката у
којима се обавља угоститељска делатност на територији
Града Новог Сада.
III. Ово решење доставити:
- Градској управи за инспекцијске послове, Област
комуналне инспекције и комуналне полиције и
- Градској управи за привреду.
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На основу члана 12. став 2. Правилникa o начину и
поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада
за финансирање или суфинансирање програма удружења
грађана у области социјалне заштите који су од интереса
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број
7/18 и 2/19), Градско веће Града Новог Сада, на 265. седници од 2. октобра 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
I. У складу са тачком I. Јавног конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или
суфинансирање програма удружења грађана у области
социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад,
за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
36/19), утврђују се програми удружења грађана из тачке II.
Јавног конкурса и одобравају се средства за њихову
реализацију из буџета Града Новог Сада за 2019. годину,
у износу од 13.700.000,00 динара, и то:

Табела 1.

Редни
број

Назив удружења

Назив програма

Износ
2.000.000,00
динара

1.

Програми дневне подршке у заједници

1

Удружење за помоћ ментално недовољно
развијеним особама Града Новог Сада

Дневни боравак за ментално недовољно
развијене особе старије од 27 година

400.000,00

2

Удружење пензионера Града Новог Сада

Дневни центар - спортске активности Олимпијада трећег доба

300.000,00

3

Удружење грађана "Патрија"

Подршка раду Клуба за особе са менталним
потешкоћама КОМПАС

200.000,00

4

Удружење дистрофичара Јужнобачког
округа

Подршка дистрофичарима

650.000,00

5

Удружење грађана Верујем у Нови Сад

Центар слоге и хармоније

200.000,00

6

Удружење грађана Мамаријум

Мамин баланс

250.000,00

10. октобар 2019.
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Број 47 – страна 3021.

Табела 2.
Редни
број

Назив удружења

Назив програма

Износ
4.200.000,00
динара

2.

Програми подршке за самосталан живот у друштву особа са инвалидитетом

1

Центар "Живети усправно"

Сервис персоналних асистената у Новом
Саду II

2

ХРИО - Христова иновативна организација
за помоћ

Породична асистенција - Породични
сарадник

180.000,00

3

Удуржење Новосадски центар

Плави круг - родитељи деце са дијабетесом

150.000,00

4

Удружење Снага породице

Породични сарадник 2 - Психосоциоедукативна подршка ромским породицама за
укључивање деце у систем образовања

135.000,00

5

Послови за младе

Курсеви за младе / Курсеви за младе
припаднике ромске националне заједнице

200.000,00

6

Удружење грађана "Агро футура"

Програм обуке неговатељица за рад са
старима у установама социјалне заштите

250.000,00

7

Удружење Бачких Рома

Желим да живим од свог рада!

200.000,00

8

Центар за производњу знања и вештина

Женски центрић

400.000,00

9

Удружење грађана "Институт за развој"

Безбедни Роми

250.000,00

10

Удружење THE BEST FEST

"Особе са иналидитетом које су мењале свет"

300.000,00

11

"ТАРГЕТ" - Центар за превенцију
"Препознај и заштити се"
девијантног понашања код младих, Нови Сад

2.000.000,00

135.000,00

Табела 3.
Редни
број

Назив удружења

Назив програма

3.

Програми саветодавно-терапијске, социјално-едукативне и рехабилитационотерапијске подршке

1

Удружење пензионера Града Новог Сада

Рехабилитационо-терапијска подршка
старим лицима

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог
закључка, планирана су Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
58/18 и 30/19), раздео 15. глава 15.01.- Градска управа за
социјалну и дечију заштиту, за програм 11. Социјална и
дечија заштита, и то за програме :
- под редним бројем 1. Програми дневне подршке у
заједници, средства су планирана у функцији 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту,
Програмскa активност 0901-0003 ПА: Дневне услуге у
заједници, на позицији буџета 487, извор финансирања
01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за социјалну и дечију
заштиту за 2019. годину, на позицији 487.01 - Програми
дневних услуга у заједници удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, економска класификација 4819,
у износу од 2.000.000,00 динара,

Износ
7.500.000,00
динара
7.500.000,00

- под редним бројем 2. Програми подршке за самосталан живот у друштву особа са инвалидитетом,
средства су планирана у функцији 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0901-0008 ПА: Подршка особама са инвалидитетом, на позицији буџета 492, извор финансирања
01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за социјалну и дечију
заштиту за 2019. годину, на позицији 492.01 - Програми
подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом удружења грађана од интереса за Град Нови
Сад, економска класификација 4819, у износу од
4.200.000,00 динара,
- под редним бројем 4. Програми саветодавно терапијске, социјално-едукативне и рехабилитационотерапијске подршке, средства су планирана у функцији
090 – Социјална заштита некласификована на другом
месту, Програмска активност 0901-0004 ПА: Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге у
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заједници, на позицији буџета 489, извор финансирања
01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за социјалну и дечију
заштиту за 2019. годину, на позицији 489.01 - Програми
саветодавно-терапијских и социјално-едукативних
услуга удружења грађана од интереса за Град Нови
Сад, економска класификација 4819, у износу од
7.500.000,00 динара.
III. Средства за реализацију програма утврђених овим
закључком, пренеће се на основу уговора који са удружењем
закључи начелник Градске управе за социјалну и дечију
заштиту, у складу са чланом 13. став 1. Правилника o начину
и поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада
за финансирање или суфинансирање програма удружења
грађана у области социјалне заштите који су од интереса
за Град Нови Сад.
IV. За реализацију овог закључка задужује се Градска
управа за социјалну и дечију заштиту.
V. Овај закључак објавити на сајту Града Новог Сада и
у „Службеном листу Града Новог Сада“.
VI. Закључак доставити:
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту,
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 1119/2019-6-II
2. октобар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 64. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези
са чланом 29. став 1. тачка 2. Закона о смањењу ризика
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/18), Градско веће
Града Новог Сада, на 265. седници од 2. октобра 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ
ГРУПЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ
НА ИЗРАДИ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД
КАТАСТРОФА И ПЛАНА ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА
Члан 1.
Овим решењем образује се и именује Радна група за
координацију активности на изради процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања на територији Града
Новог Сада (у даљем тексту: Радна група).
Члан 2.
Задатак Радне групе је координација активности на
изради процене ризика од катастрофа и плана заштите и

10. октобар 2019.

спасавања на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Плански акти).
Члан 3.
Радна група има председника, заменика председника
и четири члана.
У Радну групу именују се:
- За председника:
СРЂАН КРУЖЕВИЋ, заменик Градоначелника Града
Новог Сада.
- За заменика председника:
ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ, члан Градског већа Града
Новог Сада.
- За чланове:
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, Градска управа за комуналне
послове,
МИРЈАНА ЛИСИЦА ЋЕЛИЋ, Градска управа за комуналне послове,
ПРЕДРАГ НИЧИЋ, Градска управа за опште послове и
ДРАГО БАЊАЦ, Градска управа за привреду.
Члан 4.
Радна група може да образује стручно-оперативне
тимове ради прикупљања неопходних података за израду
Планских аката.
Стручно оперативне тимове чине најмање два члана.
Члан 5.
Обавезују се сви органи Града Новог Сада, посебно
организације, службе, Правобранилаштво Града Новог
Сада, Заштитник грађана Града Новог Сада, јавна и јавна
комунална предузећа, јавне агенције, установе у области
предшколског васпитања и образовања, установе које
обављају здравствену делатност, установе у области
социјалне и дечије заштите, установе културе, а чији је
оснивач Град Нови Сад, државни органи, правна лица и
организације да на захтев Радне групе и стручно-оперативних тимова обезбеде све тражене податке потребне за
израду Планских аката.
Члан 6.
За потребе рада Радне групе користиће се печат Градског већа Града Новог Сада.
Члан 7.
Стручне и административне послове за потребе Радне
групе обавља Градска управа за комуналне послове.
Члан 8.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2019-403-II
2. октобар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 64. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 8. октобра 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ТИМА ЗА ПОДСТИЦАЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА РАЗВОЈ
ГРАДА НОВОГ САДА
I. ВЛАДИСЛАВА ТУРЧИНОВИЋ, заменик Градског правобраниоца, разрешава се дужности члана Тима за
подстицај и унапређење инвестиционих улагања за развој
Града Новог Сада.
II. МИРЈАНА МАРКОВИЋ, в.д. начелника Градске управе
за имовину и имовинско-правне послове, именује се за
члана Тима за подстицај и унапређење инвестиционих
улагања за развој Града Новог Сада.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/č1
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

877
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08. октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. СТАНОЈЕВИЋ ЗОРАНУ, дипломираном правнику,
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
комуналне послове, почев од 09. 10. 2019. године, до
постављења начелника Градске управе за комуналне
послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још
три месеца.

Број 47 – страна 3023.

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 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, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за комуналне послове, одлучено је као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/а
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

878
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08. октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

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

I. ВУКОВИЋ ГОРДАНИ, дипломираном економисти, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе
за комуналне послове, почев од 08. 10. 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

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.

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.

страна 3024. – Броj 47

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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 Гордана Вуковић, дипломирани
економиста, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, да у време постављења за заменика 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 комуналне
послове, одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/b
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

879
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08. октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МАНДИЋ ДЕЈАНУ, дипломираном економисти, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције, почев од 08. 10.
2019. године, до постављења начелника Градске управе
за грађевинско земљиште и инвестиције по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

10. октобар 2019.

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.
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-020-4/2019-57/c
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

880
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08. октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГРАБОВАЦ ГОРДАНИ, дипломираном инжењеру за
предузетни менаџмент, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за грађевинско земљиште
и инвестиције, почев од 08. 10. 2019. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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.

10. октобар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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.
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-020-4/2019-57/č
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 47 – страна 3025.

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 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, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Градске управе за спорт и омладину,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/ć
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

881
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08. октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МАСТИЛОВИЋ ВЛАСТИМИРУ, мастер економисти,
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
спорт и омладину, почев од 08. 10. 2019. године, до
постављења начелника Градске управе за спорт и омладину по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три
месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

882
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. КРСМАНОВИЋ др ОГЊЕНУ, продужава се дужност
в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омладину, почев од 08. 10. 2019. године, до постављења заменика начелника Градске управе за спорт и омладину по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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.
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, а у циљу стварања
неопходних услова за рад и функционисање Градске управе
за спорт и омладину, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/d
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

10. октобар 2019.

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 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, а у циљу
стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за здравство, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/dž
8. октобар 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 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. КОЈАДИНОВИЋ мр ДРАГАНИ, продужава се дужност
в.д. начелника Градске управе за здравство, почев од 08.
10. 2019. године, до постављења начелника Градске управе
за здравство по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИХАЈЛОВИЋ ДЕЈАНУ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, почев од 08. 10. 2019. године,
до постављења начелника Градске управе за урбанизам
и грађевинске послове по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

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.
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, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/đ
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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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.
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, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Градске управе за урбанизам и
грађевинске послове, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/e
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИЛЕНКОВИЋ ВЛАДИМИРУ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, почев од
08. 10. 2019. године, до постављења заменика начелника
Градске управе за урбанизам и грађевинске послове по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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).

Број 47 – страна 3027.

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 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. КАШИЋ ТАТЈАНИ, дипломираном инжењеру пољопривреде, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе
за заштиту животне средине, почев од 08. 10. 2019. године,
до постављења начелника Градске управе за заштиту
животне средине по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
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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.
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, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за заштиту животне
средине, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/f
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

10. октобар 2019.

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.
Имајући у виду да је Елма Бјелица, дипломирани хемичар - биохемија, 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 заштиту животне средине, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/g
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

888
887
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. БЈЕЛИЦА ЕЛМИ, дипломираном хемичару - биохемије,
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске
управе за заштиту животне средине, почев од 08. 10. 2019.
године, до постављења заменика начелника Градске управе
за заштиту животне средине по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још 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 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. БАСАРИЋ ЂОРЂУ, дипломираном инжењеру саобраћаја - мастер, продужава се дужност в.д. начелника
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 08. 10.
2019. године, до постављења начелника Градске управе
за саобраћај и путеве по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

10. октобар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 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.
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, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за саобраћај и
путеве, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/h
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 47 – страна 3029.

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.
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, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Градске управе за саобраћај и путеве,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/i
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

890

889
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ПАВЛОВ РАДИВОЈУ, дипломираном саобраћајном
инжењеру, продужава се дужност в.д. заменика начелника
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 08. 10.
2019. године, до постављења заменика начелника Градске управе за саобраћај и путеве по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже још 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 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДУНЂЕРСКИ др БОРИВОЈУ, продужава се дужност
в.д. начелника Градске управе за опште послове, почев од
08. 10. 2019. године, до постављења начелника Градске
управе за опште послове по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

страна 3030. – Броj 47

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

10. октобар 2019.

Образложење

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).

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.
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, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за прописе, одлучено је као у диспозитиву
Решења.

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 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, а у циљу
стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за опште послове, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/j
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/k
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

891

892

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. МАТОВИЋ ДАНИЦИ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе
за прописе, почев од 08. 10. 2019. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за прописе по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

I. МОРАВСКИ ГОРДАНИ, дипломираном правникумастер, продужава се дужност в.д. директора Бироа за
пружање правне помоћи, почев од 08. 10. 2019. године, до
постављења директора Бироа за пружање правне помоћи
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

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

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

10. октобар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 47 – страна 3031.

Образложење

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.
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, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Бироа за пружање правне помоћи, одлучено је као у диспозитиву Решења.

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).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/l
8. октобар 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 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

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 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, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Бироа за пружање правне помоћи, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/lj
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

894
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. ШКОРИЋ ЧЕДОМИРУ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. заменика директора Бироа за
пружање правне помоћи, почев од 08. 10. 2019. године, до
постављења заменика директора Бироа за пружање правне
помоћи по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три
месеца.

I. ГЛАДОВИЋ ТАТЈАНИ, дипломираном економисти,
продужава се дужност в.д. заменика шефа Службе за
заједничке послове, почев од 08. 10. 2019. године, до
постављења заменика шефа Службе за заједничке послове
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

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

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
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10. октобар 2019.

Образложење

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.
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, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Службе за заједничке послове, одлучено
је као у диспозитиву Решења.

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).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/m
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/n
8. октобар 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 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ТОМАШ др ЛИДИЈИ, дипломираном инжењеру
технологије, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за образовање, почев од 08. 10. 2019. године,
до постављења начелника Градске управе за образовање
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

I. ГРКАВАЦ ВЕРИ, дипломираном правнику, продужава
се дужност в.д. начелника Градске управе за социјалну и
дечију заштиту, почев од 08. 10. 2019. године, до постављења
начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

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

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

10. октобар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 47 – страна 3033.

Образложење

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.
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, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, одлучено
је као у диспозитиву Решења.

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).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/nj
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/o
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
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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 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДРАШКОВИЋ НЕНАДУ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе
за социјалну и дечију заштиту, почев од 08. 10. 2019. године,
до постављења заменика начелника Градске управе за
социјалну и дечију заштиту по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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 Ненад Драшковић, 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, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, одлучено
је као у диспозитиву Решења.

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 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ШИЈАК ЗОРИЦИ, дипломираном математичару-математика финансија, продужава се дужност в.д. начелника
Градске управе за културу, почев од 08. 10. 2019. године,
до постављења начелника Градске управе за културу по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
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Образложење

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

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).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/p
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

899
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. АЛЕКСИЋ ДРАГАНУ, дипломираном правник-мастеру,
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске
управе за културу, почев од 08. 10. 2019. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за културу по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три
месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за културу, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/r
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

900
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. БИЛИНОВИЋ САШИ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за привреду, почев од 08. 10. 2019. године, до постављења начелника Градске управе за привреду 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).

10. октобар 2019.
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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 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 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, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за привреду, одлучено је као у диспозитиву Решења.

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, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за привреду, одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/s
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/š
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

901

902

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ДУКИЋ СЛАВКИ, дипломираном правнику, продужава
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за привреду, почев од 08. 10. 2019. године, до постављења заменика начелника Градске управе за привреду по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

I. БАНЧИ ФЕРЕНЦУ, дипломираном инжењеру
пољопривредe, продужава се дужност в.д. директора
Дирекције за робне резерве, почев од 08. 10. 2019. године,
до постављења директора Дирекције за робне резерве по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

Образложење

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).

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 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.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
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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.
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, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Дирекције за робне резерве, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/t
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

10. октобар 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 Јовановић Раде, показао изузетно
залагање и резултате на пословима које је обављао, да
има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, а у циљу стварања
неопходних услова за рад и функционисање Градске управе
за финансије, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/u
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

903

904

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ЈОВАНОВИЋ РАДЕТУ, продужава се дужност в.д.
начелника Градске управе за финансије, почев од 08. 10.
2019. године, до постављења начелника Градске управе
за финансије по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

I. ПРПА СЛОБОДАНУ, дипломираном економисти, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе
за финансије, почев од 08. 10. 2019. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за финансије по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење

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).

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. октобар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 47 – страна 3037.

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 Слободан Прпа, 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, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за финансије, одлучено је као у диспозитиву Решења.

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 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, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Градске пореске управе, одлучено је као
у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/v
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/z
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

905

906

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ПРПА СТАНИСЛАВИ, дипломираном економисти, продужава се дужност в.д. начелника Градске пореске управе,
почев од 08. 10. 2019. године, до постављења начелника
Градске пореске управе по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

I. ЖИВКОВИЋ-ДРЕЗГИЋ МИРИ, дипломираном економисти-мастер, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске пореске управе, почев од 08. 10. 2019. године,
до постављења заменика начелника Градске пореске управе
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење

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).

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).

страна 3038. – Броj 47

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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 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, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске пореске управе, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/ž
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

907
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИРЈАНА МАРКОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за имовину
и имовинско-правне послове, почев од 10. 10. 2019. године,
до постављења начелника Градске управе за имовину и
имовинско-правне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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. октобар 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 Мирјана Марковић, дипломирани
правник, има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-57/a1
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

908
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВЕРА ЗОРИЋ, дипломирани правник, поставља се за
в.д. заменика начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, почев од 10. 10. 2019. године, до

10. октобар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

постављења заменика начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже на три месеца.

Број 47 – страна 3039.

909

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

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 08.октобра
2019. године, доноси

Образложење

РЕШЕЊЕ

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).

I. СРЂАН ЈАКОВЉЕВ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за
образовање, почев од 10. 10. 2019. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за образовање, по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.

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 Вера Зорић, дипломирани правник,
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-020-4/2019-57/b1
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, 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.
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-020-4/2019-57/c1
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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Градоначелник

10. октобар 2019.

1. Одређује се привремена измена режима саобраћаја
на територији Града Новог Сада за потребе рада Зимске
службе за 2019/1020. годину, на следећи начин:

910
На основу члана 4. Споразума о оснивању Социјалноекономског савета Града Новог Сада, Градоначелник Града
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА
I
АЛЕКСАНДРИ РАДАК, члану Градског већа Града Новог
Сада, престаје дужност члана Социјално-економског савета
Града Новог Сада, због истека периода на који је именована.
II
АЛЕКСАНДРА РАДАК, члан Градског већа Града Новог
Сада, именује се за члана Социјално-економског савета
Града Новог Сада.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2019-9933
7. октобар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Ради ефикаснијег чишћења коловоза и уклањања снега
за време снежних падавина дозвољавање возилима зимске службе у раду: пролаз Сутјеском улицом од Улице радничке ка Улици Максима Горког, полукружно окретање на
раскрсници Пута шајкашког одреда и пута за Рафинерију
и кретање саобраћајним тракама намењеним за возила
јавног градског превоза.
Ради ефикаснијег чишћења коловоза и уклањања снега
за време снежних падавина забрањује се заустављање и
паркирање возила у следећим улицама: Светозара
Милетића (од Улице Јована Суботића до Грчкошколске
улице), на Трифковићевом тргу, у Војводе Путника, Иве
Лоле Рибара, Максима Горког, Модене, Константина Данила
и Јеврејској у Новом Саду.
Обавезно коришћење зимске опреме за време отежаних услова одвијања саобраћаја је на Партизанском путу
на Фрушкој гори.
Саобраћајне знаке опасности од неочекиваног настанка
поледице или снега поставити на Мосту слободе и петљи
Мишелук, Каћком мосту, Темеринском мосту, Варадинском
мосту и свим мостовима преко канала ДТД на територији
Града Новог Сада, на натпутњацима путева КовиљГардиновци, Ковиљ-Будисава, Ченеј-Кисач, на надвожњаку
на Мишелуку и на Булевару Европе, на успонима у Улици
Дунавске дивизије у Петроварадину и улицама Карађорђевој
и Тргу краља Петра I и обилазници у Сремској Каменици.
Ограничава се брзина кретања возила када је снег на
коловозу на следећим деоницама општинских путева: ЧенејКисач, Кисач-Ирмово, за Ченеј, за Планту, за Немановце
и Пејићеве салаше, за Рафинерију и Шангај, КовиљБудисава, Ковиљ-Гардиновци, Руменка-Кисач, КисачСтепановићево, Пут Шајкашког одреда, Варадински мост,
Мост слободе и петља Мишелук.
2. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције Града Новог Сада да:

Градска управа за саобраћај и путеве

- постави саобраћајну сигнализацију према саобраћајном
пројекту број 7081 од 9. октобра 2012. године, који је
израдила Служба за развој и управљање саобраћајем
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом
Саду;
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- редовно одржава и контролише саобраћајну сигнализацију, као и да је уклони након завршетка рада Зимске службе.

Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада,
у предмету техничког регулисања саобраћаја, на основу
члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10,
101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18,
41/18, 41/18-др. закон, 87/18 и 23/19) и члана 136. тачка 1.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИВРЕМЕНОЈ ИЗМЕНИ РЕЖИМА
САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА ПОТРЕБЕ РАДА ЗИМСКЕ
СЛУЖБЕ ЗА 2019/2020. ГОДИНУ

3. Привремена измена режима саобраћаја важи од 1.
новембра 2019. године до 1. априла 2020. године.
4. 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-34-6944/19
3. октобар 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

10. октобар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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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 – УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС и 24/18, 41/18
и 41/18-др. закон) и члана 9. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА
ДЕЛУ ПЕТЉЕ МИШЕЛУК
I. Одређује се измена режима саобраћаја на делу петље
Мишелук, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја
број: С-410/19 од 1. октобра 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 11. новембар 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-34-6932/2019
3. октобар 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника

Број 47 – страна 3041.

II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 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-34-6512/2019
8. октобар 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 – УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС и 24/18, 41/18
и 41/18-др. закон) и члана 9. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ
ПАЈЕ КРСТИЋА И УЛИЦЕ ПАЈЕ
РАДОСАВЉЕВИЋА У НОВОМ САДУ

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 – УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС и 24/18, 41/18
и 41/18-др. закон) и члана 9. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА
ДЕЛУ БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА ОД
КУЋНОГ БРОЈА 40 ДО КУЋНОГ БРОЈА 46
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја на делу Булевара ослобођења, од кућног броја 40 до кућног броја 46, у
Новом Саду, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја
број: С-362/19 од 10. септембра 2019. године које је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у раскрсници Улице Паје Крстића и Улице Паје
Радосављевића у Новом Саду, у складу са Техничким
регулисањем саобраћаја број: С-097/19 од 9. септембра
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 15. новембар 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-34-6514/2019
8. октобар 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 – УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС и 24/18, 41/18
и 41/18-др. закон) и члана 9. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ СТУБИЋА У УЛИЦИ
ДОЖА ЂЕРЂА КОД КУЋНОГ БРОЈА 16
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање стубића у Улици Дожа Ђерђа
код кућног броја 16 у Новом Саду, у складу са Техничким
регулисањем саобраћаја број: С-412/19 од 2. октобра 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 11. новембра 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-34-6934/2019
3. октобар 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

916
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 – УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС и 24/18, 41/18
и 41/18-др. закон) и члана 9. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ СТУБИЋА У УЛИЦИ
ДОЖА ЂЕРЂА КОД КУЋНОГ БРОЈА 17
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање стубића у Улици Дожа Ђерђа
код кућног броја 17 у Новом Саду, у складу са Техничким
регулисањем саобраћаја број: С-413/19 од 2. октобра 2019.
године, које је израдило Одељење за развој и управљање

10. октобар 2019.

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 11. новембра 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-34-6935/2019
3. октобар 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

917
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 – УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС и 24/18, 41/18
и 41/18-др. закон) и члана 9. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПАРТИЗАНСКОЈ УЛИЦИ
У ЧЕНЕЈУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у Партизанској улици у Ченеју, у складу са Техничким
регулисањем саобраћаја број: С303/19 од 15. јула 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. октобар 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-34-6504/2019
1. октобар 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

10. октобар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

918
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 – УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС и 24/18, 41/18
и 41/18-др. закон) и члана 9. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ
ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА, ШУМСКЕ УЛИЦЕ И
РУДНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у раскрсници Улице Илије Гарашанина, Шумске улице и
Рудничке улице у Новом Саду, у складу са Техничким
регулисањем саобраћаја број: С-414/19 од 2. октобра 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 11. новембар 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-34-6933/2019
3. октобар 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

919
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 – УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС и 24/18, 41/18
и 41/18-др. закон) и члана 9. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ
У РАСКРСНИЦИ ФРУШКОГОРСКОГ ПУТА И
УЛИЦЕ МИРНА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
I. Одређује се постављање саобраћајне опреме-огледала у раскрсници Фршкогорског пута и Улице мирна у
Сремској Каменици, у складу са Техничким регулисањем
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саобраћаја број: С-296 од 23. јула 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 15. новембар 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-34-6505/2019
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

920
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 – УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС и 24/18, 41/18
и 41/18-др. закон) и члана 9. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ
У УЛИЦИ ОРЛОВА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
I. Одређује се постављање саобраћајне опреме-огледала у Улици орлова у Сремској Каменици, у складу са
Техничким регулисањем саобраћаја број: С-297 од 23. јула
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 15. новембар 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-34-6503/2019
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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921
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 – УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС и 24/18, 41/18
и 41/18-др. закон) и члана 9. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ
СТОЈАНА НОВАКОВИЋА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализације у Улици Стојана Новаковића у
Новом Саду, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја
број: С-272/19 од 10. јула 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. октобар 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-34-6502/2019
1. октобар 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

922
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 – УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС и 24/18, 41/18
и 41/18-др. закон) и члана 9. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У
СУБОТИЧКОЈ УЛИЦИ И ВРШАЧКОЈ УЛИЦИ
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализације у Суботичкој улици и Вршачкој
улици у Новом Саду, у складу са Техничким регулисањем
саобраћаја број: С405/19 од 1. октобра 2019. године, које
је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

10. октобар 2019.

II. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 11. новембар 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-34-6959/2019
4. октобар 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

923
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 – УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС и 24/18, 41/18
и 41/18-др. закон) и члана 9. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У
ШЕКСПИРОВОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализације у Шекспировој улици у Новом
Саду, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број:
С-293/19 од 23. јула 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 11. новембар 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-34-6506/2019
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

10. октобар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.

883

Скупштина
872

Одлука о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија
и Града Сен Лу Ла Форе, Република
Француска

884

3015
885

Градско веће
873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

Решење о одобравању другачијег завршетка радног времена угоститељских
објеката за пружање услуга исхране и
пића, од радног времена утврђеног
Одлуком о радном времену објеката у
којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада
Закључак о утврђивању програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови
Сад за 2019. годину
Решење о образовању и именовању
Радне групе за координацију активности на изради процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања
на територији Града Новог Сада
Решење о разрешењу и именовању
члана Тима за подстицај и унапређење
инвестиционих улагања за развој Града
Новог Сада
Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске управе за комуналне послове (Станојевић Зоран)
Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе за
комуналне послове (Вуковић Гордана)
Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
(Мандић Дејан)
Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за грађевинско земљиште и инвестиције (Грабовац Гордана)
Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске управе за спорт и
омладину (Мастиловић Властимир)
Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за спорт и омладину (Крсмановић др
Огњен)

886

3020

3020

887

888

889
3022
890

3023

3023

3023

891

892

893

894
3024
895
3024
896
3025
897
3025

Предмет

Страна

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

3026

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

3026

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

3027

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

3027

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

3028

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

3028

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

3029

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

3029

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

3030

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

3030

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

3031

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

3031

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

3032

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

3032

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

3033
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Рег. бр.
898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

Страна

3033

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

3034

911

Страна

Решење о привременој измени режима
саобраћаја на територији Града Новог
Сада за потребе рада Зимске службе
за 2019/2020. годину

3040

912

Решење о измени режима саобраћаја
на делу петље Мишелук

3041

913

Решење о измени режима саобраћаја
на делу Булевара ослобођења од кућног броја 40 до кућног броја 46 у
Новом Саду

3041

914

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у раскрсници Улице
Паје Крстића и Улице Паје Радосављевића у Новом Саду

3041

3034

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

3035

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

3035

915

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

Решење о постављању стубића у Улици Дожа Ђерђа код кућног броја 16 у
Новом Саду

3042

3036

916

Решење о постављању стубића у Улици Дожа Ђерђа код кућног броја 17 у
Новом Саду

3042

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у Партизанској улици у
Ченеју

3042

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у раскрсници улице
Илије Гарашанина, Шумске улице и
Рудничке улице у Новом Саду

3043

Решење о постављању саобраћајне
опреме у раскрсници Фрушкогорског
пута и Улице мирна у Сремској Каменици

3043

Решење о постављању саобраћајне
опреме у Улици орлова у Сремској
Каменици

3043

Решење о постављању успоривача
брзине и саобраћајне сигнализације
у Улици Стојана Новаковића у Новом
Саду

3044

Решење о постављању успоривача
брзине и саобраћајне сигнализације
у Суботичкој улици и Вршачкој улици
у Новом Саду

3044

Решење о постављању успоривача
брзине и саобраћајне сигнализације у
Шекспировој улици у Новом Саду

3044

Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за финансије (Прпа Слободан)
Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске пореске
управе (Прпа Станислава)

3036

3037

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

3037

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

3038

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

3038

3039

917

918

919

920

921

922

Градоначелник
910

Предмет

Градска управа за саобраћај и путеве

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

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

Рег. бр.

10. октобар 2019.

Решење о престанку дужности и именовању члана Социјално-економског
савета Града Новог Сада

923
3040

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

