СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
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НОВИ САД, 30. децембар 2019.

ГРАД НОВИ САД

примерак 220,00 динара
Члан 5.

Станови из члана 3. ове одлуке купују се једнократном
исплатом или исплатом у највише 240 месечних рата, без
учешћа.

Градско веће

Члан 6.
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На основу члана 5. Одлуке о начину куповине станова
у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 61/17) и
члана 3. Одлуке о Програму стамбене подршке куповином
стана у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 49/19 и 54/19-исправка) Градско
веће Града Новог Сада на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА КУПОВИНУ
СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
НОВОГ САДА
Члан 1.
Овом одлуком покреће се поступак за куповину станова
у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке.
Члан 2.
Границе прихода као услов за куповину стана су:
- за једночлано домаћинство

81.098,50 динара,

- за двочлано домаћинство

137.867,46 динара,

Градоначелник Града Новог Сада ће образовати и именовати Стамбену комисију за доделу стамбене подршке
куповином станова у јавној својини Града Новог Сада у
року од 7 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 7.
Стамбена комисија за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада, расписаће
и објавити у дневном листу „Дневник“ и на сајту Града Новог
Сада www.novisad.rs, јавни позив за куповину станова у
јавној својини Града Новог Сада, у року од 10 дана од дана
њеног образовања и именовања.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-558/2019-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

- за трочлано домаћинство

194.636,41 динара,

- за четворочлано домаћинство

251.405,36 динара,
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- за петочлано домаћинство

308.174,32 динара и

На основу члана 39а став 3. Одлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
38/11, 10/12, 34/17-др.одлука, 42/18 и 55/19), Градско веће
Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра 2019.
године, доноси

- за шесточлано и веће домаћинство 364.943,27 динара.
Члан 3.
Одлуком о Програму стамбене подршке куповином стана
у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 49/19 и 54/19-исправка) опредељени су
појединачни станови у стамбеном објекту у Новом Саду у
Улици кисачка број 55 изграђен на парцели број: 4488 КО
Нови Сад I, који су у јавној својини Града Новог Сада и који
ће бити предмет куповине.

ПРАВИЛНИК
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ
ТРОШКОВА ЗА УСЛУГУ ЛИЧНОГ
ПРАТИОЦА ДЕТЕТА

Члан 4.

Члан 1.

Купопродајна цена квадратног метра стана у стамбеном објекту из члана 3. ове одлуке износи 92.418,96 динара.

Овим правилником се уређују ближи услови и поступак
за остваривање права на накнаду трошкова за услугу лич-
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ног пратиоца детета (у даљем тексту: право на накнаду
трошкова), број корисника и износ трошкова накнаде.

ставних активности у које је дете укључено, и време проведено на путу од васпитно-образовне установе до куће.

Члан 2.

Члан 6.

Право на накнаду трошкова може да оствари родитељ,
старатељ или хранитељ детета (у даљем тексту: родитељ)
за услугу која се, на основу мишљења Интерресорне
комисије, у складу са Правилником о додатној образовној,
здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник Републике Србије“, број 80/18),
пружа детету са инвалидитетом, односно са сметњама у
развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања,
одржавања личне хигијене, храњења, облачења и
комуникације са другима, под условом да је укључено у
васпитно-образовану установу, односно школу, до краја
редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.

Износ накнаде трошкова услуге се утврђује месечно на
основу броја часова пружене услуге и вредности радног
часа услуге личног пратиоца детета.

Члан 3.
Захтев за остваривање права на накнаду трошкова подноси се Центру за социјални рад Града Новог Сада (у даљем
тексту: Центар за социјални рад).
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се фотокопија
личне карте подносиоца захтева.
Службеним путем прибавља се:
- мишљење Интерресорне комисије, и
- потврда да је дете укључено у васпитно-образовану
установу, односно школу.
О захтеву из става 1. овог правилника решава Центар
за социјални рад.
Решење Центра за социјални рад о признавању права
на накнаду трошкова садржи и број часова услуге за коју
се обезбеђују средства у буџету Града Новог Сада, начин
преноса средстава пружаоцу услуге, као и обавезу родитеља
и изабраног пружаоца услуге да закључе уговор о
међусобним правима и обавезама.
Члан 4.
Родитељ може да изабере и закључи уговор само са
пружаоцем услуге који има лиценцу за пружање услуге
личног пратиоца у складу са Законом и Правилником о
лиценцирању организација социјалне заштите („Службени
гласник РС“, број 42/13).
Пружалац услуге из става 1. овог члана дужан је да,
поред лиценце, има сарадника са завршеном обуком по
акредитованом програму за пружање услуге личног пратиоца, односно, сарадника који се обавезао да исту заврши
у року од шест месеци.
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобни
односи између пружаоца услуге и родитеља, а нарочито
начин пружања услуге.
Члан 5.
Право из члана 2. овог правилника родитељ може да
оствари за највише 40 часова недељно.
У часове пружања услуге урачунава се време проведено на путу од куће до васпитно-образовне установе,
боравак у васпитно-образовној установи према наставном
плану и програму, односно распореду наставних и ванна-

Вредност радног часа услуге из става 1. овог члана је
вредност радног часа, са порезима и доприносима,
неговатељице на пословима социјалне заштите, у установама за смештај деце (III степен стручне спреме), утврђен
у складу са актом надлежног државног органа којим се
уређује обрачун и исплата плата запослених у јавним службама, у области социјалне заштите.
Број деце за коју се обезбеђује накнада трошкова
утврђује се за сваку буџетску годину актом Градског већа
Града Новог Сада.
Накнада трошкова за 2020. годину, у складу са овим
правилником, обезбедиће се за највише 350 деце.
Члан 7.
Пружалац услуге је дужан да Градској управи за
социјалну и дечију заштиту доставља извештај о пруженим услугама личног пратиоца до 5. у месецу за претходни
месец.
Средства из буџета Града Новог Сада за накнаду трошкова преносе се пружаоцу услуге на основу решења о
признавању права на накнаду трошкова, према извештају
из става 1. овог члана, до краја месеца за претходни месец.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а
примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 2586/2019-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 1. став 2. Одлуке о начину реализације
средстава Аутономне Покрајине Војводине у вези са наставком радова на изградњи Жежељевог моста преко реке
Дунав у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 17/15 и 74/16), а у складу са Покрајинском скупштинском одлком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за
2020. годину („Службени лист АПВ“, број: 54/19), Уговором
о начину преноса средстава за финансирање пројекта
„Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом
Саду“ од 19. маја 2015. године и Анексом I Уговора од 20.
децембра 2016. године, Градско веће Града Новог Сада
на 295. седници од 27. децембра 2019. године, доноси
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ПРОГРАМ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДСТАВА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У
ВЕЗИ СА НАСТАВКОМ РАДОВА НА
ИЗГРАДЊИ ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО
РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ
ЗА 2020. ГОДИНУ
1. Програм за реализацију средстава Аутономне
Покрајине Војводине у вези са наставком радова на
изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом
Саду за 2020. годину (у даљем тексту: Програм) обухвата:
Позиција

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ

1.

Наставак радова на изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом
Саду, средствима Аутономне Покрајине Војводине,
као органа финансирања

400.000.000,00 динара

УКУПНО:

400.000.000,00 динара

ИЗНОС

2. Програм ће бити финансиран трансферним средствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине, а која
ће Аутономна Покрајина Војводина, као орган финсирања
Пројекта, у складу са Уговором о начину преноса средстава за финансирање пројекта „Изградња Жежељевог
моста преко реке Дунав у Новом Саду“ од 19. маја 2015.
године и Анексом I Уговора од 20. децембра 2016. године,
пренети Граду Новом Саду, као преносиоцу средстава, за
потребе плаћања фактура AZVI S.A. као извођачу радова.
Трансферна средства из става 1. ове тачке распоређена
су у Посебном делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за
2020. годину, у разделу Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције.
3. Програм ће реализовати Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције, а у складу са Одлуком о начину
реализације средстава Аутономне Покрајине Војводине у
вези са наставком радова на изградњи Жежељевог моста
преко реке Дунав у Новом Саду.
4. Овај програм ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а
примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 021-7/2019-2265/3-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 3. став 2. Одлуке о такси превозу на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 12/19, 13/19-испр, 20/19-испр и 31/19) и члана
67. тачка 33. Статута Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 11/19), Градско веће Града Новог
Сада, на 295. седници од 27. децембра 2019. године, доноси

Број 62 – страна 3753.

ПРОГРАМ
О ОГРАНИЗОВАЊУ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У
ОКВИРУ КОЈЕГ СЕ ОДРЕЂУЈЕ И
ОПТИМАЛАН БРОЈ ТАКСИ ВОЗИЛА ЗА
ПЕРИОД ОД 2020. ГОДИНЕ ДО 2025. ГОДИНЕ
I. Програмом организовања такси превоза на територији
Града Новог Сада за период од 2020. до 2025. године (у
даљем тексту: Програм) дефинише се организовање такси
превоза на територији Града Новог Сада (у даљем тексту:
Града) и одређује оптималан број такси возила.
Програм је сачињен у складу са Студијом о организацији
такси превоза путника на територији Града Новог Сада (у
даљем тексту: Студија) која је сачињена од стране Факултета техничких наука из Новог Сада – Департмент за
саобраћај и Traffic&transport solutions doo Нови Сад из октобра 2019. године, у оквиру које се одређује и оптималан
број за такси возила.
II. У складу са Студијом из тачке I. став 2. овог програма
саобраћајно–технички услови су дефинисани на основу
карактеристика превозних захтева – вожњи, по данима у
току недеље и по месецима у току године, стања техничког регулисања саобраћаја у Граду, просечног дневног радног времена возача такси возила, смене рада возача такси
возила, просечне дневне и годишње километраже по возилу, просечног броја вожњи у току дана и других параметара који утичу на оптимално организовање такси превоза
у Граду.
На основу Студије из тачке I. став 2. овог програма оптималан број такси возила у Граду је 1400 такси возила.
III. На основу утврђеног оптималног броја из тачке II
став 2. овог програма и економских параметара на тржишту
такси услуга Градско веће Града Новог Сада ће посебним
актом утврдити дозвољени број такси возила у Граду.
IV. Даном ступања на снагу овог програма престаје да
важи Програм о организовању такси превоза на територији
Града Новог Сада у оквиру којег се одређује и оптималан
број такси возила („Службени лист Града Новог Сада“, број
53/18).
V. Овај програм ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а
примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-8160/2019-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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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 295 седници од 27. децембра 2019. године, доноси
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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 53/19), 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
8.700.000,00 динара, и то:

Табела бр. 1
Редни
број
1.

Назив удружења

Назив програма

Износ
2.500.000,00
динара

Програми дневне подршке у заједници

1

Удружење црвена линија

Дневни центар за особе које живе са
ХИВ-ом и едукација локалне заједнице

100.000,00

2

КЛА Грбавица

Основни терапијски рад КЛА Грбавица и
комунални трошкови за простор (за сва три
Новосадска клуба)

200.000,00

3

ХРИО - Христова иновативна
организација за помоћ

Породична асистенција - Породични
сарадник

200.000,00

4

Корак ка срећи

Подршка особама са психичким сметњама

300.000,00

5

Витезови осмеха

Недеља толеранције "Међу вама смо"

150.000,00

6

Удружење Патрија

Подршка културно-едукативним
садржајима Клубу за особе са менталним
потешкоћама "Компас"

150.000,00

7

Удружење за помоћ ментално
недовољно развијеним особама Града
Новог Сада

Дневни боравак за ментално недовољно
развијене особе старије од 27 година

500.000,00

8

Удружење грађана "Сунце" за церебралну
и дечију парализу ЈБО Нови Сад

Моја десна рука

200.000,00

9

ЦИОР - Центар за инклузивну обуку и
рекреацију особа са инвалидитетом

Рехабилитационо-терапијска подршка,
обука и инклузивна рекреација уз воду и на
води особа са инвалидитетом

200.000,00

10

Хуманитарно удружење Wilson

Нисте сами

100.000,00

11

Удружење за културу, туризам и медије
"Петроварадин медија"

Херој улице - промоција особа и институција
које помажу особе са посебним потребама

400.000,00

Табела бр. 2
Редни
број
2.

Назив удружења

Назив програма

Програми подршке за самосталан живот у друштву особа са инвалидитетом

Износ
4.000.000,00
динара

1

Центар "Живети усправно"

Сервис персоналне асистенције
у Новом Саду III

2

Удружење дистрофичара ЈБО Нови Сад

Мали џинови у инклузивном образовању

100.000,00

3

Удружење за подршку особама са Даун
синдромом Нови Сад

Кувам и уживам

100.000,00

4

...Из круга Војводина, организација за
подршку женама с инвалидитетом

Сервиси подршке за самосталан живот
жена и мушкараца са инвалидитетом

300.000,00

3.000.000,00
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5

Градска организација слепих

Ближе упознавање са синтетизатором
говора за андроид телефоне

70.000,00

6

Друштво тумача и преводилаца за
знаковни језик - Нови Сад

Школа знаковног језика "Моје руке говоре"
- А1 основни ниво

300.000,00

7

Удружење ратних и мирнодопских војних
инвалида Новог Сада

Шта могу сам?

130.000,00

Табела бр. 3
Редни
број
3.

Назив удружења

Назив програма

Износ
1.000.000,00
динара

Програми подршке породици са децом

1

Caritas Деканата Нови Сад

Монтесори дечија кућа

280.000,00

2

Удружење "Живот као инспирација"

Рани развој кроз приче од којих се
брже расте

150.000,00

3

СОС Женски центар

Пилотирање предлога стандарда програма
за рад са починиоцима насиља

320.000,00

4

Центар за производњу знања и вештина

Женски центрић

250.000,00

Табела бр. 4
Редни
број
4.

Назив удружења

Назив програма

Програми саветодавно-терапијске, социјално-едукативне
и рехабилитационо-терапијске подршке

Износ
1.200.000,00
динара

1

Удружење бораца рата од 1990 године
Града Новог Сада

Новогодишњи програмски семинар о
остварењу права за незаконито наплаћене
услуге и активности удружења у 2019. години

180.000,00

2

"МултиС" удружењe оболелих од
мултипле склерозе Јужно бачког округа

Едукационо-рехабилитациони програм
бања Кањижа 2019. године

220.000,00

3

Удружење ратних војних инвалида града
Новог Сада

Рехабилитација и климатско-бањски
опоравак ратних војних инвалида

600.000,00

4

Удружење чланова породица палих
бораца града Новог Сада

Психосоцијални опоравак чланова
породица палих бораца

200.000,00

II. Средства за финансирање или суфинансирање програма који су од интереса за Град Нови Сад, за III Јавни
конкурс у 2019. години, планирана су Одлуком о буџету
Града Новог Сада за 2019. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, 58/18, 30/19 и 48/19), у укупном износу од
8.700.000,00 динара, према Програмским активностима,
на следећим позицијама Финансијског плана Градске управе
за социјалну и дечију заштиту, за 2019. годину:
- 0901-0003 ПА: Дневне услуге у заједници, позиција
487.01 – Програми дневне подршке у заједници
удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, у
износу од 2.500.000,00 динара, за програме дневне
подршке у заједници, из тачке II, подтачка 1. предложеног Јавног конкурса,

- 0901-0008 ПА: Подршка особама са инвалидитетом, позиција 492.01 – Програми подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом удружења грађана
од интереса за Град Нови Сад, у износу од 4.000.000,00
динара, за програме из тачке II, подтачка 2. предложеног Јавног конкурса,
- 0901-0006 ПА: Подршка деци и породици са децом,
позиција 480.01.01. – Програми подршке породици и
деци удружења грађана од интереса за Град Нови
Сад, у износу од 1.000.000,00 динара, за програме из
тачке II, подтачка 3. предложеног Јавног конкурса,
- 0901-0004 ПА: Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуга, позиција 489.01 – Програми
саветодавно-терапијске и социјално-едукативне подршке удружења грађана од интереса за Град Нови
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Сад, у износу од 1.200.000,00 динара, за програме
саветодавно-терапијске, социјално-едукативне и
рехабилитационо-терапијске подршке из тачке II, подтачка 4. предложеног Јавног конкурса.
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: 2162/2019-7-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1276
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13,
30/15, 44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада,
на 294. седници одржаној 24. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни
Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града
Новог Сада, Нови Сад за 2019. годину, коју је Управни
одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог
Сада, Нови Сад донео на 54. седници одржаној 18. децембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2018-377/3-II
24. децембар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

30. децембар 2019.

1277
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада, на
294. седници одржаној 24. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Завода за заштиту споменика културе Града Новог
Сада, Нови Сад за 2019. годину, коју је Управни одбор
Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада,
Нови Сад донео на 54. седници одржаној 18. децембра
2019. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-5/4-II
24. децембар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1278
На основу члана 128. став 2. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
10. став 4. Одлуке о оснивању Фондације „Нови Сад
2021-Европска престоница културе“, број 1017 од 21. децембра 2016. године, Градско веће Града Новог Сада на 294.
седници одржаној 24. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Плана рада
Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“
за 2019. годину, коју је Управни одбор Фондације донео на
56. седници одржаној 6. децембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2019-23/2-II
24. децембар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1279
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13,
30/15, 44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада
на 295. седници одржаној 27. децембра 2019. године, доноси

30. децембар 2019.
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РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма рада
Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2019.
годину, коју је Управни одбор Историјског архива Града
Новог Сада, Нови Сад донео на LV седници одржаној 23.
децембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2018-376/3-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1280
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада на
295. седници одржаној 27. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Финансијски план Историјског
архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину, који
је Управни одбор Историјског архива Града Новог Сада,
Нови Сад донео на 55. седници одржаној 23. децембра
2019. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-313-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1281
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13,
30/15, 44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада
на 295. седници одржаној 27. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
рада "Новосадског позоришта - Ujvideki Szinhaz", Нови Сад
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за 2019. годину, који је Управни одбор "Новосадског позоришта - Ujvideki Szinhaz", Нови Сад донео на 16/19. седници одржаној 20. децембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2018-378/6-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1282
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 52/13, 30/15,
44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада на
295. седници одржаној 27. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Финансијски план "Новосадског
позоришта - Ujvideki Szinhaz", Нови Сад за 2020. годину,
који је Управни одбор "Новосадског позоришта - Ujvideki
Szinhaz", Нови Сад донео на 16. седници одржаној 20.
децембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-315-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1283
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада на
295. седници одржаној 27. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Финансијски план Културног
центра "Руменка", Руменка за 2020. годину, који је Управни
одбор Културног центра "Руменка", Руменка донео на 21.
седници одржаној 20. децембра 2019. године.
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2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-322-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1284
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада на
295. седници одржаној 27. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Финансијски план Новосадског
дечијег културног центра, Нови Сад за 2020. годину, који
је Управни одбор Новосадског дечијег културног центра,
Нови Сад донео на 14. седници одржаној 20. децембра
2019. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-323-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

30. децембар 2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-321-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1286
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада на
295. седници одржаној 27. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Финансијски план Установе за
културу и образовање Културни центар "Младост", Футог
за 2020. годину, који је Управни одбор Установе за културу
и образовање Културни центар "Младост", Футог донео на
127. седници одржаној 20. децембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-320-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1287
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13, 30/15,
44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада на
295. седници одржаној 27. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1285
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада на
295. седници одржаној 27. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Финансијски план Установе за
културу и образовање Културни центар "Кисач", Кисач за
2020. годину, који је Управни одбор Установе за културу и
образовање Културни центар "Кисач", Кисач донео на 102.
седници одржаној 20. децембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

1. Даје се сагласност на Финансијски план Културног
центра Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину, који је
Управни одбор Културног центра Новог Сада, Нови Сад
донео на седници одржаној 20. децембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-318-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

30. децембар 2019.
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1288
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РЕШЕЊЕ

На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13, 30/15,
44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада на
295. седници одржаној 27.децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Финансијски план Стеријиног
позорја, Нови Сад за 2020. годину, који је Управни одбор
Стеријиног позорја, Нови Сад донео на 15. седници одржаној
20. децембра 2019. године.
2.Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-317-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1. Даје се сагласност на Финансијски план Позоришта
младих, Нови Сад за 2020. годину, који је Управни одбор
Позоришта младих, Нови Сад донео на LXXVII седници
одржаној 20. децембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-316-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1291
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 52/13, 30/15,
44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада на
295. седници одржаној 27. децембра 2019. године, доноси

1289
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада на
295. седници одржаној 27. децембраа 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Финансијски план Установе за
израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2020.
годину, који је Управни одбор Установе за израду таписерија
„Атеље 61“, Петроварадин донео на 12. седници одржаној
20. децембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-319-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1290
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада на
295. седници одржаној 27. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Финансијски план Завода за
заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад
за 2020. годину, који је Управни одбор Завода за заштиту
споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад донео на
55. седници одржаној 23. децембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-314-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1292
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13, 30/15,
44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада на
295. седници одржаној 27.децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Финансијски план Музеја Града
Новог Сада, Петроварадин за 2020. годину, који је Управни
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одбор Музеја Града Новог Сада, Петроварадин донео на
XLVIII седници одржаној 20. децембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-311-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-4/3-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1295
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада на
295. седници одржаној 27. децембра 2019. године, доноси

1293
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада на
295. седници одржаној 27. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Финансијски план Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2020. годину, који је
Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови
Сад донео на 56. седници одржаној 20. децембра 2019.
године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-312-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

30. децембар 2019.

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за
2019. годину, коју је Управни одбор Новосадског дечијег
културног центра, Нови Сад донео на 14. седници одржаној
20. децембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-103/5-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1296
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада, на
295. седници одржаној 27. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1294
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада на
295. седници одржаној 27. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за
2019. годину, коју је Управни одбор Историјског архива
Града Новог Сада, Нови Сад донео на 55. седници одржаној
23. децембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Новосадског позоришта – Újvidéki Szinház, Нови Сад
за 2019. годину, коју је Управни одбор Новосадског позоришта – Újvidéki Szinház, Нови Сад донео на 16. седници
одржаној 20. децембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-6/5-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

30. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 62 – страна 3761.

1297

1298

На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 21/16, 113/17,
95/18, 112/17-др. закон и 95/18-др. закон) члана 128. став
2. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 11/19), члана 31. Пословника о раду Градског
већа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 42/11 и 31/18) Градско веће Града Новог Сада на 295.
седници од 27. децембра 2019. године, доноси

На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр,
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13
– одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19
и 37/19 - др.закон) и члана 3. став 2. Одлуке о отуђењу
грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/15, 8/16, 74/16,
38/18, 45/18 и 31/19), Градско веће Града Новог Сада, на
295. седници од 27. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ
КОМИСИЈЕ

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ

I. У Решењу о образовању и именовању Жалбене
комисије („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 79/16 и
29/17), у тачки IV. реч „два“ замењује се речју „четири“.

I. Овим решењем утврђује се Програм отуђења
грађевинског земљишта за 2020.годину (у даљем тексту:
Програм), који је саставни део овог решења.

II. У тачки V. после члана Жалбене комисије „САЊА
ЗАВРТАНИК – ПАРОШКИ, дипл. правник“ додају се чланови Жалбене комисије:

II. Програм обухвата неизграђено грађевинско земљиште
у јавној својини Града Новог Сада, које се може отуђити,
ради изградње, у складу са планским документом, на основу
кога се издају локацијски услови, односно грађевинска
дозвола у 2020. години.

„СЛАВКА ДУКИЋ, дипломирани правник
МИХАЈЛО КНЕЗИ, дипломирани правник“.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“, а почеће да се примењује од 1. јануара 2020.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/z1
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

III. Носилац активности предвиђених овим решењем је
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
(у даљем тексту: Градска управа).
IV. Градска управа подноси Градском већу Града Новог
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма.
V. Поступак отуђења грађевинског земљишта за које је
донета Одлука о покретању поступка отуђења грађевинског
земљишта на основу Решења о Програму отуђења
грађевинског земљишта за 2019. годину („Службени лист
Града Новог Сада“ бр. 3/19, 10/19, 17/19, 24/19, 29/19, 40/19,
42/19, 53/19 и 57/19) окончаће се у складу са овим решењем.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

I. Програм отуђења грађевинских парцела у својини Града Новог Сада
Локација улица

1.

ул.Ђорђа Дере

3879/1

2.

угао Футошког пута и
Бул.Патријарха Павла

1741/1

3.

Ново насеље – северно
од Булевара војводе
Степе

4.

Ново насеље – северно
од Булевара војводе
Степе

5.

угао улице Паје
Радосављевића и улице
Сентандрејски пут

Површина
парцеле
(у m²)

Намена

Спратност

Нови Сад I

308

породично становање

П+Пк до П+1

Нови Сад II

2368

комерцијално пословање

П+1+Пк и П+2+Пк
без дуплекса

1626

пословање на улазном
правцу

ВП, П+1 или
П+галерија

1292

пословање на улазном
правцу

ВП, П+1 или
П+галерија

297

парохијски дом

П

Катастарска
Број
парцеле општина

РБ

704/26 Нови Сад IV

704/27

Нови Сад IV

634/10

Нови Сад I

страна 3762. – Броj 62

6.

Ново насеље -ул.
Станоја Станојевића
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10264/1 Нови Сад IV

256

вишепородично становање

П+3+Пк

7.

Ветерник – ул.
Добровољачка

1248/2

Ветерник

814

породично становање

до П+1+Пк

8.

ул.Ђуле Молнара
бр.2 и 4

5677/2

Нови Сад I

537

вишепородично
становање

Су+П+5+Пк

9.

Футог – ул.Железничка

856/1

Футог

4458

радне зоне-простори
намењени секундарним и
терцијарним делатностима

П до П+2

10.

Футог – ул.Козарачка

2460

Футог

426

породично становање

до П+1+Пк

11.

Телеп – ул.Дубровачка

2221/2

Нови Сад II

270

породично становање

до П+1+Пк

12.

Руменка – ул.Милоша
Црњанског

2005/3

Руменка

586

породично становање

13.

Руменка – ул.Милоша
Црњанског

2068/5

Руменка

586

породично становање

до П+1+Пк

14.

ул.Руменачки пут

2387/4

Нови Сад IV

4293

централне функције у
оквиру пословања на
улазном правцу у град

П+1 до П+2

15.

Футог - ул.Соње
Маринковић

1990/24

Футог

1760

простор намењен
секундарним и терцијарним
делатностима

П до П+2

16.

Футог - ул.Соње
Маринковић

1990/26

Футог

1760

простор намењен
секундарним и терцијарним
делатностима

П до П+2

17.

Футог - ул.Соње
Маринковић

1990/28

Футог

1760

простор намењен
секундарним и терцијарним
делатностима

П до П+2

18.

Футог - ул.Соње
Маринковић

1990/30

Футог

1760

простор намењен
секундарним и терцијарним
делатностима

П до П+2

19.

Футог – ул.Саве
Мркаља бр.17

1903/6

Футог

444

породично

становање

до П+1+Пк

до П+1+Пк

II. Програм отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада
Површина
парцеле
(у m²)

Намена

Спратност

Ветерник

4

породично становање

до П+1+Пк

2180/6

Ветерник

207

породично становање

до П+1+Пк

Адице -ул.Славка
Родића бр.76

2180/5

Ветерник

188

породично становање

до П+1+Пк

ул.Максима Горког
бр.55

127/4

Нови Сад II

5

за доградњу лифта

Нови Сад I

7

стамбено-пословни објекат

Катастарска
Број
парцеле општина

РБ

Локација улица

1.

Адице -ул.Светолика
Ранковића

2236/13

2.

Адице -ул.Славка
Родића бр.74

3.
4.
5.

Улица Хиландарска бр.3 10478/2

Су+П+3+Пк и
Су+П+3
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Број 62 – страна 3763.

6.

Ветерник - ул.Владике
Максима

18/10

Ветерник

61

пословање са становањем

7.

Адице -ул.Љубице
Раваси

2571/5

Ветерник

219

породично становање

8.

ул.Футошки пут

2628/1

Нови Сад II

69

пословање са
вишепородичним
становањем

9.

ул.Успенска бр.12

10587/2

Нови Сад I

27

верски објекти

до П+1+Пк

П+1+Пк
По1+По2+П+4
+Пк-дуплекс

III. Програм отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну
употребу објекта и формирања грађевинске парцеле
РБ

1.

2.

Локација

улица

Ср.Каменица
– Мишелук II

Телеп - ул.Ћирила и
Методија

Катастарска
Број
парцеле општина

Површина
парцеле
(у m²)

Намена

Спратност

5147/7 и
Ср.Каменица
5148/14

539

породично становање

до П+1+Пк

изграђен је пословни
објекат

хотел је
спратности
П+1+Пк1+Пк2
и делом П+3,
депаданс хотела
спратности
П+1+Пк1+Пк2
везнихол са
тремом
спратности П
и кухињом
спратности П
и спортско
рекреативни
објекат
спратности
П+1+Пк, делом
П-трибине и
делом П

7083/1

Нови Сад II

2788

3.

ул.Паје Крстића

822/8

Нови Сад I

133

породично становање

изграђене су
породичне
стамбене зграде и
помоћна зграда

4.

Лединци– ул.Вука
Караџића

3623/3

Лединци

31

породично становање

изграђена је
породична
стамбена зграда

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-1/2019-1068-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

страна 3764. – Броj 62
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Члан 3.

На основу члана 11. став 3. Одлуке о одржавању чистоће
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10-испр,
3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19), Градско веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
УКЛАЊАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм уклањања комуналног
отпада Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад
за 2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, донео на 80. седници
одржаној 13. новембра 2019. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2019-567-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1300
На основу члана 67. тачка 48. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), а у вези
са чланом 32. Закона о добровољном ватрогаству ("Службени гласник РС", број 87/18), на предлог Градоначелника
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 295.
седници од 27. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИ
ПОДСТИЧУ РАД ДОБРОВОЉНИХ
ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА И САВЕЗА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
У 2020. ГОДИНИ
Члан 1.
Овим решењем утврђује се финансирање програма који
подстичу рад добровољних ватрогасних друштава и савеза
на територији Града Новог Сада у 2020. години (у даљем
тексту: програми), а који су од интереса за Град Нови Сад
(у даљем тексту: Град).
Члан 2.
Средства за финансирање програма обезбеђена су у
буџету Града Новог Сада за 2020. годину, у износу од
9.500.000,00 динара, у Разделу 04 - Градска управа за
комуналне послове.

Средства из члана 2. овог решења користиће се за
финансирање програма у оквиру којих ће се спроводити
превентивне и оперативне активности у вези заштите од
пожара и послови који су од интереса за спасавање и безбедност људи и имовине, стручно оспособљавање и
усавршавање кадрова у добровољном ватрогаству,
организовање стручних обука, трибина, смотри и такмичења
у области добровољног ватрогаства, као и друге активности од интереса за Град.
Члан 4.
Средства из члана 2. овог решења додељиваће се за
програме добровољних ватрогасних друштава и савеза
који испуњавају услове прописане Законом о добровољном
ватрогаству за рад добровољних ватрогасних друштава и
савеза, а након спровeденог јавног конкурса.
Јавни конкурс из става 1. овог решења расписује Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) на предлог Градске управе за комуналне послове
(у даљем тексту: Градска управа).
Јавни конкурс се расписује на основу годишњег плана
расписивања јавних конкурса који доноси Градска управа.
Јавни конкурс се спроводи у складу са прописима којима
се уређује додела средстава за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма
од јавног интереса која реализују удружења.
Члан 5.
Јавни конкурс спроводи Комисија за стручну оцену програма који подстичу рад добровољних ватрогасних друштава и савеза на територији Града Новог Сада (у даљем
тексту: Комисија), коју образује и именује Градоначелник.
Решењем о образовању Комисије утврђују се задаци,
састав и број чланова, као и друга питања од значаја за
рад Комисије.
Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града
Новог Сада на предлог Комисије.
Члан 6.
Пријава на јавни конкурс се подноси Градској управи на
посебном обрасцу који је саставни део јавног конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс,
Комисија неће разматрати.
Члан 7.
Добровољним ватрогасним друштвима и савезима одобрена средства по јавном конкурсу преносиће се на основу
уговора о реализацији програма.
Уговор из става 1. овог члана закључиће се између
добровољних ватрогасних друштава и савеза којима се
одобре средства по јавном конкурсу и начелника Градске
управе, у року од 15 дана од дана доношења одлуке о
избору програма.
Члан 8.
За реализацију овог решења задужује се Градска управа.
Добровољна ватрогасна друштва и савези којима сe
преносе средства за реализацију програма из члана 5. став
3. овог решења дужна су да Градској управи достављају
периодичне и завршне наративне и финансијске извештаје.
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Периодичне извештаје о реализацији програма са
одговарајућом документацијом добровољна ватрогасна
друштва и савези Градској управи достављају једном
месечно, најкасније до 15. у текућем месецу за претходни
месец.
Завршне извештаје о реализацији програма са
одговарајућом документацијом добровољна ватрогасна
друштва и савези Градској управи достављају у року од 30
дана од дана завршетка реализације програма.
Члан 9.
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а
примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2019-547-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 13. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези
чл. 36. став 4. и 42. став 3. Закона о туризму („Службени
гласник Републике Србије“, број 17/19), Градско веће Града
Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра 2019. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Правилник о измени Правилника
о раду Туристичке организације Града Новог Сада, број:
5369-1-04/12/19, који је донео Управни одбор Туристичке
организације Града Новог Сада 4. децембра 2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 3-822/2019-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1302
На основу члана 5. Одлуке о прибављању, располагању
и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 31/19), Градско веће Града Новог Сада, на 295 седници од 27. децембра 2019. године, доноси

Број 62 – страна 3765.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ГРАДА НОВОГ САДА НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ СА ИНВЕСТИТОРИМА
ГОРДАНОМ КОЗАРОВ И МИЛОШЕМ
КОЗАРОВ
I. У Комисију за прибављање непокретности у јавну
својину Града Новог Сада, непосредном погодбом са инвеститорима Горданом Козаров и Милошем Козаров (у даљем
тексту: Комисија) ради привођења простора у Новом Саду
у Улици Футошка број 53, на парцели број 3347/1 К.О. Нови
Сад II, планираној урбанистичкој намени, именују се:
за председника:
- ВЕСНА БАБИЋ, помоћник начелника за имовину и
имовинско-правне послове у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове,
за заменика председника:
- НЕВЕНКА ЗУБАНОВ, извршилац за имовинско-правне
послове у области непокретности у Градској управи
за имовину и имовинско-правне послове,
за чланове:
1. НАТАША ТЕОФИЛОВИЋ, помоћник начелника за
пословни простор у Градској управи за имовину и
имовинско-правне послове,
за заменика члана:
БРАНИСЛАВА БАЉОШЕВИЋ, помоћник начелника
за стамбене послове у Градској управи за имовину
и имовинско-правне послове,
2. БРАНИСЛАВ ДМИТРОВИЋ, извршилац за послове
финансијско-административне оперативе у Градској
управи за имовину и имовинско-правне послове и
за заменика члана:
ГОРДАНА ДУДУКОВИЋ, шеф одељења за финансијске послове у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове.
II. Даном доношења овог решења престаје да важи
Решење о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика члнова Комисије за прибављање
непокретности у јавну својину Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 31/15).
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 36-29/2019-II
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

страна 3766. – Броj 62
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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 295. седници од 27. децембра
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 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. МИРЈАНИ МАРКОВИЋ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, почев од 11. 01. 2020.
године, до постављења начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

I. ВЕРИ ЗОРИЋ, дипломираном правнику, продужава
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за
имовину и имовинско-правне послове, почев од 11. 01.
2020. године, до постављења заменика начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење

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 Марковић Мирјана, дипломирани
правник, показала изузетно залагање и резултате на пословима које је обављала, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, има положен државни
стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у
циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за имовину и имовинско-правне послове,
одлучено је као у диспозитиву Решења.

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 Зорић Вера, дипломирани правник, показала изузетно залагање и резултате на пословима
које је обављала, и да у време постављања за вршиоца
дужности има статус службеника, да има положен правосудни испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу
стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за имовину и имовинско-правне послове,
одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/č
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/ć
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

Срђан Кружевић, с.р.

30. децембар 2019.
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Број 62 – страна 3767.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. СРЂАНУ ЈАКОВЉЕВУ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе
за образовање, почев од 11. 01. 2020. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за образовање по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за образовање,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/d
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1306
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

I. ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за комуналне послове, почев од 10. 01. 2020. године, до постављења
начелника Градске управе за комуналне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
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 Зоран Станојевић, дипломирани правник, у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника и положен државни стручни испит, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/dž
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

страна 3768. – Броj 62

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

1307
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГОРДАНА ВУКОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за комуналне послове, почев од 09. јануара 2020. године,
до постављења заменика начелника Градске управе за
комуналне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Гордана Вуковић, дипломирани економиста, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

30. децембар 2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/đ
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1308
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЂОРЂЕ БАСАРИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја
- мастер, поставља се за в.д. начелника Градске управе
за саобраћај и путеве, почев од 09. јануара 2020. године,
до постављења начелника Градске управе за саобраћај и
путеве, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три
месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
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
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службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Ђорђе Басарић, дипломирани
инжењер саобраћаја - мастер, у време постављања за
вршиоца дужности има статус службеника и положен
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење за
вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/m
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1309
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. РАДИВОЈ ПАВЛОВ, дипломирани саобраћајни
инжењер, поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 09. јануара
2020. године, до постављења заменика начелника Градске управе за саобраћај и путеве, по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Број 62 – страна 3769.

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 Радивој Павлов, дипломирани
саобраћајни инжењер, у време постављања за вршиоца
дужности има статус службеника и положен државни
стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца
дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је
одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/n
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1310
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,

РЕШЕЊЕ
I. Др БОРИВОЈЕ ДУНЂЕРСКИ поставља се за в.д.
начелника Градске управе за опште послове, почев од 09.
јануара 2020. године, до постављења начелника Градске
управе за опште послове, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
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Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да др Боривоје Дунђерски, у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника
и положен државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/nj
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1311
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДАНИЦА МАТОВИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за прописе,
почев од 09. јануара 2020. године, до постављења заменика начелника Градске управе за прописе, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

30. децембар 2019.

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Даница Матовић, дипломирани правник, у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника и положен државни стручни испит, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/o
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1312
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
I. ВЕРА ГРКАВАЦ, дипломирани правник, поставља се
за в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију
заштиту, почев од 09. јануара 2020. године, до постављења
начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту,
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
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 Гркавац, дипломирани правник,
у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника и положен државни стручни испит, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/u
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

Број 62 – страна 3771.

1313
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. НЕНАД ДРАШКОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за социјалну и дечију заштиту, почев од 09. јануара 2020.
године, до постављења заменика начелника Градске управе
за социјалну и дечију заштиту, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
начелника градских управа.
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 Ненад Драшковић, дипломирани правник, у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника и положен државни стручни испит, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
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одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/v
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1314
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ТАТЈАНА КАШИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде, поставља се за в.д. начелника Градске управе
за заштиту животне средине, почев од 09. јануара 2020.
године, до постављења начелника Градске управе за
заштиту животне средине, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
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начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Татјана Кашић, дипломирани инжењер
пољопривреде, у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника и положен државни стручни
испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је
одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/l
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1315
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЕЛМА БЈЕЛИЦА, дипломирани хемичар - биохемије,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за заштиту животне средине, почев од 09. јануара 2020.
године, до постављења заменика начелника Градске управе
за заштиту животне средине, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
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академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Елма Бјелица, дипломирани хемичар - биохемије, у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника и положен државни стручни
испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је
одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/lj
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

1316
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

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 др Лидија Томаш, у време постављања
за вршиоца дужности има статус службеника и положен
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење за
вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/t
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника

РЕШЕЊЕ
I. Др ЛИДИЈА ТОМАШ поставља се за в.д. начелника
Градске управе за образовање, почев од 09. јануара 2020.
године, до постављења начелника Градске управе за
образовање, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
на три месеца.
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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 295. седници од 27. децембра
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. ВОЈИСЛАВ ЈОКСОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. шефа Службе за заједничке послове,
почев од 27. децембра 2019. године, до постављења
шефа Службе за заједничке послове, 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
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II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Војислав Јоксовић, дипломирани економиста, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/s
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

30. децембар 2019.

РЕШЕЊЕ
I. ТАТЈАНА ГЛАДОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика шефа Службе за заједничке
послове, почев од 09. јануара 2020. године, до постављења
заменика шефа Службе за заједничке послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Татјана Гладовић, дипломирани економиста, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/š
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

30. децембар 2019.
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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 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГОРДАНА МОРАВСКИ, дипломирани правник-мастер,
поставља се за в.д. директора Бироа за пружање правне
помоћи, почев од 09. јануара 2020. године, до постављења
директора Бироа за пружање правне помоћи, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Гордана Моравски, дипломирани
правник-мастер, у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника и да има положен правосудни
испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази
да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности
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у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено
као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/p
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЧЕДОМИР ШКОРИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика директора Бироа за пружање правне
помоћи, почев од 09. јануара 2020. године, до постављења
заменика директора Бироа за пружање правне помоћи, по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
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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 Чедомир Шкорић, дипломирани правник, у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника да има положен правосудни испит, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/r
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

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 Властимир Мастиловић, мастер економиста, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/g
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника

РЕШЕЊЕ
I. ВЛАСТИМИР МАСТИЛОВИЋ, мастер економиста,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за спорт и
омладину, почев од 09. јануара 2020. године, до постављења
начелника Градске управе за спорт и омладину, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 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
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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 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Др ОГЊЕН КРСМАНОВИЋ, поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омладину, почев
од 09. јануара 2020. године, до постављења заменика начелника Градске управе за спорт и омладину, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 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.

30. децембар 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.
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 Огњен Крсмановић, у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника
и положен државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/h
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, почев од 09. јануара 2020.
године, до постављења начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Број 62 – страна 3777.

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Дејан Михајловић, дипломирани правник, у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника и положен државни стручни испит, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/j
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
I. ВЛАДИМИР МИЛЕНКОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за урбанизам и грађевинске послове, почев од 09. јануара
2020. године, до постављења заменика начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Владимир Миленковић, дипломирани
правник, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/k
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

30. децембар 2019.
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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 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. САША БИЛИНОВИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. начелника Градске управе за привреду, почев од
09. јануара 2020. године, до постављења начелника Градске управе за привреду, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Саша Билиновић, дипломирани правник, у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника и положен државни стручни испит, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу

30. децембар 2019.
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одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/a1
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника

Број 62 – страна 3779.

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 Раде Јовановић, у време постављања
за вршиоца дужности има статус службеника и положен
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење за
вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/c1
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника

РЕШЕЊЕ
I. РАДЕ ЈОВАНОВИЋ поставља се за в.д. начелника
Градске управе за финансије, почев од 09. јануара 2020.
године, до постављења начелника Градске управе за
финансије, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на
три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. СЛОБОДАН ПРПА, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за финансије, почев од 09. јануара 2020. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за
финансије, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на
три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
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
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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 Слободан Прпа, дипломирани економиста, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/č1
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

30. децембар 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.
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 Станислава Прпа, дипломирани економиста, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/ć1
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника

РЕШЕЊЕ

Срђан Кружевић, с.р.
I. СТАНИСЛАВА ПРПА, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. начелника Градске пореске управе,
почев од 09. јануара 2020. године, до постављења начелника Градске пореске управе, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

1329
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИРА ЖИВКОВИЋ-ДРЕЗГИЋ, дипломирани економиста-мастер, поставља се за в.д. заменика начелника
Градске пореске управе, почев од 09. јануара 2020. године,
до постављења заменика начелника Градске пореске
управе, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три
месеца.

30. децембар 2019.
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II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

РЕШЕЊЕ

Образложење

I. ДЕЈАН МАНДИЋ, дипломирани економиста, поставља
се за в.д. начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, почев од 09. јануара 2020. године,
до постављења начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Мира Живковић-Дрезгић, дипломирани економиста-мастер, у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника и положен државни
стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца
дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је
одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/d1
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

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

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/e
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГОРДАНА ГРАБОВАЦ, дипломирани инжењер за
предузетни менаџмент, поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, почев од 09. јануара 2020. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву
Решења.

30. децембар 2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/f
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЗОРИЦА ШИЈАК, дипломирани математичар-математика финансија, поставља се за в.д. начелника Градске
управе за културу, почев од 09. јануара 2020. године, до
постављења начелника Градске управе за културу, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 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

30. децембар 2019.
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- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Зорица Шијак, дипломирани математичар-математика финансија, у време постављања за
вршиоца дужности има статус службеника и положен
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење за
вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/z
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДРАГАН АЛЕКСИЋ, дипломирани правник-мастер,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за културу, почев од 09. јануара 2020. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за културу, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
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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-020-4/2019-85/ž
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ФЕРЕНЦ БАНЧИ, дипломирани инжењер пољопривреде,
поставља се за в.д. директора Дирекције за робне резерве,
почев од 09. јануара 2020. године, до постављења директора Дирекције за робне резерве, по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
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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 Ференц Банчи, дипломирани инжењер
пољопривреде, у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника и положен државни стручни
испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је
одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/b1
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 295. седници од 27. децембра
2019. године, доноси

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 мр Драгана Којадиновић, у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника
и положен државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-85/i
27. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. Мр ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ поставља се за в.д.
начелника Градске управе за здравство, почев од 09. јануара
2020. године, до постављења начелника Градске управе
за здравство, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

30. децембар 2019.
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На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града
Новог Сада, на 294. седници од 24. децембра 2019. године
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

30. децембар 2019.
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I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2019.
годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 9/19, 39/19 и 53/19), у Програму инвестиционих активности за установе
културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2019. годину, који је саставни део Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2019. годину, у глави „I. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ“, тачка „3. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА“, мења се и гласи:

„3. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Рб

3.1

3.2

3.3

Пфп

Ек.
клас.

421.02 5122

Индиректни
корисник

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Музеј Града Новог
Сада

Набавка металних и
картотечких ормана,
канцеларијске столице,
пултова за говорнице,
рачунара и рачунарске
опреме, ТА пећи,
клима уређаја, плазма
телевизора и усисивача

Набавка тепих
стаза, тепиха,
чивилука, машине
1.400.000,00
за прање посуђа и
микроталасне
пећнице

200.000,00

Набавка рачунара и
рачунарске опреме,
мрежне опреме, пројектора са платнима,
опреме за домаћинство (усисивача, венецијанера, тракастих
завеса и тенди) и
клима уређаја

Набавка ламинатора,
бар код штампача,
бар код читача,
2.163.510,00 рачунарске опреме,
озвучења и гасног
котла

308.193,64

Градска
421.02 5122 библиотека у
Новом Саду

421.02 5122

Историјски архив
Града Новог Сада

Набавка архивских
полица, рачунара и
рачунарске опреме,
фотокопир апарата,
електронске опреме и
сталака за микрофоне

Опис
Средства из
Средства из
(Намена за коју ће се
додатних
буџета
средства користити)
прихода

Набавка рачунара и
13.800.000,00 рачунарске опреме
и ормара за
картотеку
Набавка ормана,
фиокаша, полица,
фотеља, усисивача,
тримера за кошење,
радијатора, звучника,
300.000,00 рам меморије, екстерног харда, ссд
диска, whirles presenter, скенера, телефона и рачунарске
опреме

3.4

Набавка
Завод за заштиту канцеларијских
421.02 5122 споменика културе столова,
Града Новог Сада канцеларијских
столица и фотеља

3.5

Набавка рачунара и
„Новосадско
рачунарске опреме,
421.02 5122 позориште-Ujvideki професионалне пегле
за веш, телефона и
Szinhaz“
радних столица

965.000,00

Набавка рачунара и
рачунарске опреме,
екстерних хард дискова,
421.02 5122 Позориште младих канцеларијских столица, машине за
прање и машине за
сушење веша

Набавка рачунара и
рачунарске опреме,
екстерних хард
дискова, телефона,
клима уређаја и
500.000,00 канцеларијског
намештаја

3.6

3.7

421.02 5122 Стеријино позорје

Набавка рачунара и
рачунарске опреме,
канцеларијског намештаја и комуникационе
опреме

300.000,00

Укупна
средства

1.600.000,00

2.471.703,64

270.000,00 14.070.000,00

1.000.000,00

1.300.000,00

965.000,00

200.000,00

700.000,00

300.000,00
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3.8

Културни центар
421.02 5122
Новог Сада

Набавка рачунарске
опреме, комуникационе, канцеларијског
намештаја и опреме за
домаћинство

Набавка
680.000,00 електронске опреме
и лед екрана

3.9

Установа за
421.02 5122 израду таписерија
„Атеље 61“

Набавка рачунара и
рачунарске опреме,
канцеларијске опреме
и фискалне машине

161.000,00

161.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

150.000,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

576.000,00

576.000,00

22.595.510,00

2.988.837,09 25.584.347,09

Установа за
културу и
3.10 421.02 5122 образовање
Културни центар
„Младост“ Футог

Набавка рачунара и
рачунарске опреме,
канцеларијског
намештаја и подних
облога од незапаљивог
материјала

Установа за
културу и
3.11 421.02 5122 образовање
Културни центар
„Кисач“ Кисач

Набавка опреме за
домаћинство (машина
за прање и сушење
веша, машина за
прање суђа и пеглe)

Културни центар
3.12 421.02 5122 "Руменка",
Руменка

Набавка
канцеларијског
намештаја

Набавка рачунара и
рачунарске опреме,
Новосадски дечији мрежне опреме,
3.13 421.02 5122
комуникационе опреме
културни центар
и опреме за
домаћинство
Укупно:

1.010.643,45

1.690.643,45

“
Тачка „6. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ“ мења се и гласи:

„6. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ

Рб

Пфп

Ек.
клас.

Опис
(Намена за коју ће
се средства
користити)

Индиректни
корисник

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
буџета

Музеј Града Новог
Сада

Набавка опреме за видео надзор, противпожарних апарата и противпровалне опреме

480.000,00

480.000,00

Набавка видео камера
и опреме за надзор

500.000,00

500.000,00

260.000,00

6.1

421.05 5128

6.2

Градска
421.05 5128 библиотека у
Новом Саду

6.3

Набавка дигиталне
„Новосадско
централе за дојаву
421.05 5128 позориште-Ujvideki
пожара и јављача
Szinhaz“
пожара

260.000,00

6.4

Набавка
421.05 5128 Позориште младих противпожарних
апарата и паник лампи

300.000,00

Набавка
противпожарних
апарата и паник
лампи

Средства из
додатних
прихода

250.000,00

Укупна
средства

550.000,00
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6.5

Културни центар
421.05 5128
Новог Сада

Набавка
противпожарних
апарата и сета за прву
помоћ

6.6

Установа за културу и образовање
421.05 5128
Културни центар
„Младост“ Футог

Набавка и уградња
система за дојаву
пожара и хидрантске
мреже

4.500.000,00

4.500.000,00

6.7

421.05 5128

Културни центар
Набавка ПП апарата
"Руменка", Руменка

40.000,00

40.000,00

6.8

421.05 5128

Новосадски дечији
Набавка ПП апарата
културни центар

24.000,00

24.000,00

Укупно:

Набавка
противпожарних
70.000,00
апарата и сета за
прву помоћ
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6.174.000,00

60.000,00

310.000,00

130.000,00

6.484.000,00

“
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-29/3-II
24. децембар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

II. У тачки II. речи: „(„Службени лист Града Новог Сада“,
број 58/18, и 30/19)“ замењују се речима: „(„Службени лист
Града Новог Сада“, бр.58/18, 30/19 и 48/19)“.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-2591/2019-II
24. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 45. став 1. Одлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
38/11, 10/12, 34/17-др. одлука, 42/18 и 55/19), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ
ИЗНОСА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
РАДА И ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У 2019. ГОДИНИ
I. У Решењу о утврђивању износа средстава из буџета
Града Новог Сада за реализацију програма рада и
појединачних програма Црвеног крста Новог Сада – Градске организације, у 2019. години („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 5/19 и 36/19), у тачки I. речи: „61.470,00
динара“ замењују се речима: „64.070.000,00 динара“.
У подтачки 2. речи: „52.280.000,00 динара“ замењују се
речима: „54.880.000,00 динара“.
У алинеји другој, речи: „7.600.000,00 динара“ замењују
се речима: „10.200.000,00 динара“.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14,
68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19)
и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за
2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/18,
30/19 и 48/19), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 58/18, 30/19 и 48/19) у Посебном делу, Рарздео 09,
Глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, за Програмску активност: Текућа буџетска резерва (шифра 06020009), у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе (шифра 0602) у Функцији 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, са позиције буџета
287, економска класификација 499 – Средства резерве,
одобравају се средства Градској управи за грађевинско
земљиште и инвестиције у укупном износу од:

страна 3788. – Броj 62
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50.000.000,00 динара
(педесетмилионадинара00/100)
ради обезбеђивања недостајућих средстава за новчане
казне и пенале по решењу судова.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 24, Глава 24.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, у оквиру
функције 451 – Друмски саобраћај, за Програмску активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре (шифра 0701-0002), у оквиру Програма 7: Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (шифра 0701),
на позицији буџета 625, апропријација економске
класификације 483 – Новчане казне и пенали по решењу
судова, из извора финансирања 01 – Општи приходи и
примања буџета, тако да укупан план средстава из буџета
за ову апропријацију износи 268.800.000,00 динара.
3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће
измене у Општем, Посебном и Програмском делу буџета.
4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за грађевинско земљиште и
инвестиције.
5. Решење доставити:
- Градској управа за финансије:
- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор и
- Градској управи за грађевинско земљиште и
инвестиције.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-37/2019-II
20. децембар 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-одлука УС
и 24/18, 41/18, 41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) 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 ЦАРА ЛАЗАРА У СРЕМСКОЈ
КАМЕНИЦИ

30. децембар 2019.

I. Одређује се постављање саобраћајне опреме-огледала у Улици цара Лазара у Сремској Каменици, у складу
са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-440/19 од
17. 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 15. април 2020.
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-34-7636/2019
24. децембар 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-одлука УС
и 24/18, 41/18, 41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) 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 СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА И
ШАЈКАШКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајне опреме-огледала у раскрсници Сентандрејског пута и Шајкашке улице
у Новом Саду, у складу са Техничким регулисањем
саобраћаја број: С-442/19 од 17. 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 15. април 2020.
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-34-7637/2019
24. децембар 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

30. децембар 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 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-одлука УС
и 24/18, 41/18, 41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) 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 ПАРИСКЕ КОМУНЕ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајне опреме-огледала у Улици париске комуне у Новом Саду, у складу са
Техничким регулисањем саобраћаја број: С469/19 од 31.
октобра 2019. године које је израдило Одељење за развој
и управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције.

Број 62 – страна 3789.

II. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 15. април 2020.
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-34-7635/2019
24. децембар 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

II. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

III. Рок за извршење овог решења је 15. април 2020.
године.
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IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-7990/2019
24. децембар 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-одлука УС
и 24/18, 41/18, 41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) 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

На основу члана 3. став 2. Правилника о начину и
поступку доделе 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“, бр.
7/18 и 2/19), а у складу са Закључком Градоначелника, број:
II-020-2/2019-13976 од 25.12.2019. године, Градска управа
за социјалну и дечију заштиту расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
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 2020. ГОДИНУ
I. Расписује се Јавни конкурс 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 2020. годину (у даљем тексту: Јавни конкурс), чији
основни циљеви доприносе развоју иновативних услуга,
унапређењу постојећих услуга или утичу на већи обухват
корисника у постојећем систему социјалне заштите.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ
У РАСКРСНИЦИ ЂУРЂЕВДАНСКЕ УЛИЦЕ И
УЛИЦЕ ЗЛАТАНА ПЕТРОВИЋА У ЛЕДИНЦИМА

II. Средства за финансирање или суфинансирање програма из тачке I. овог конкурса обезбеђена су Одлуком о
буџету Града Новог Сада за 2020. годину („Службени лист
Града Новог Сада“, брoj 58/19), у укупном износу од
47.000.000,00 динара, и то за:

I. Одређује се постављање саобраћајне опреме-огледала у раскрсници Ђурђевданске улице и Улице Златана
Петровића у Лединцима, у складу са Техничким регулисањем
саобраћаја број: С-441/19 од 17. октобра 2019. године које
је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

1. програме удружења грађана које реализују
удружења слепих, слабовидих и глувих особа, особа
оболелих од параплегије, дистрофије, церебралне
и дечије парализе и мултипле склерозе, ментално
недовољно развијених особа, особа оболелих од
аутизма и дауновог синдрома, инвалида рада, бораца,
цивилних инвалида рата, ратних војних инвалида и
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ратних и мирнодопских војних инвалида, у укупном
износу од 25.000.000,00 динара,

- усаглашеност буџета програма са програмским активностима,

2. програме дневне подршке у заједници који имају
за циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом, особа оболелих од ретких и тешких хроничних
болести и чланова њихових породица, старих особа,
лечених зависника, особа лечених од психоза и особа
оболелих од ХИВ-а, и свих осталих социјално угрожених група, у укупном износу од 10.000.000,00
динара,

- партнерство и укљученост волонтера у активности
програма,

3. програме подршке за самосталан живот у друштву
особа са инвалидитетом, у укупном износу од
5.000.000,00 динара,
4. програме подршке породици са децом којима се
унапређују капацитети породице и обезбеђују услови
да деца редовно похађају наставу у школи, заштита
деце од злостављања, занемаривања и трговине
људима, у укупном износу од 2.000.000,00 динара,
5. програме саветодавно-терапијске, социјалноедукативне и рехабилитационо-терапијске подршке
ради побољшања квалитета живота или ублажавања
неповољних животних околности различитих
социјално угрожених група или појединаца, и програми заштите и унапређења положаја свих осталих
социјално угрожених група и појединаца у складу са
Законом, сензибилизација јавности, послодаваца и
потенцијалних донатора за проблеме наведених
социјалних група, као и програми који доприносе
реализацији Акционог плана приступачности Града
Новог Сада, у укупном износу од 5.000.000,00 динара.
III. Право учешћа на Јавном конкурсу има удружење:
- које је регистровано у складу са Законом о удружењима
(„Службeни гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закон),
- чије је седиште на територији Града Новог Сада,
- чији су циљеви и задаци у Статуту из области социјалне
заштите,
- чији је програм садржински из области социјалне
заштите,
- које је директно одговорно за припрему и реализацију
програма,
- које има капацитете у погледу кадровских и материјалнофинансијских ресурса и искуства за реализацију програма,
- чији корисници програмских активности имају пребивалиште на територији Града Новог Сада.
Учеснику на Јавном конкурсу може бити одобрено
финансирање највише два програма у оквиру овог конкурса.
IV. Критеријуми за оцену пријављених програма су:
- очекивани резултати у погледу побољшања квалитета
живота корисника и социјалних група,
- одрживост програма на дужи рок имајући у виду изворе
финансирања и суфинансирања у трошковима програма,
- кадровски и материјално-финансијски ресурси и искуство за реализацију програма,
- остваривост планираних резултата и мерљивост индикатора,

- значај програма за развој система социјалне заштите
у Граду,
- да у претходне две године није раскинут уговор због
ненаменског трошења буџетских средстава.
V. Уз Пријаву на Јавни конкурс доставља се:
- Предлог програма,
- Анекс бр. 1 – План активности,
- Анекс бр. 2 – Буџет програма (Финансијски план),
- Фотокопија споразума о партнерству (уколико се програм реализује у пратнерству са другим удружењима),
- Оригинал позитивне препоруке (уколико је поседује),
- Изјава о непостојању сукоба интереса и да средства
нису обезбеђена на други начин,
- Интерни акт о антикорупцијској политици
- снимљена кокурсна документација на компакт диску
или USB меморији.
Градска управа за социјалну и дечију заштиту по
службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у
регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним
одредбама, циљеви удружења остварују у области
социјалне заштите.
Конкурсна документација се на враћа.
VI. Пријава на Јавни конкурс може се преузети на
Званичној интернет презентацији Града Новог Сада (www.
novisad.rs).
Пријава и потребна документација се попуњава на
српском језику, ћириличним писмом, на персоналном рачунару и на прописаном обрасцу.
Пријаве са потребном документацијом које нису
попуњене у складу са ставом 2. ове тачке, односно неблаговремене, непотпуне, послате факсом или електронском
поштом, као и пријаве и документација, које нису у складу
са конкурсном документацијом, неће се разматрати.
VII. Пријаве на Јавни конкурс са документацијом подносе се у писаној форми у затвореној коверти, у Писарници
Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови
Сад, са назнаком: „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС Градске управе
за социјалну и дечију заштиту – НЕ ОТВАРАТИ“ и називом
удружења.
VIII. Рoк зa пoднoшeњe приjaвe je од 26.12.2019. године
до 15.01.2020. године.
IX. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
стручну процену програма удружења грађана у области
социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад
(у даљем тексту: Комисија), коју образује и именује Градоначелник Града Новог Сада.
X. Комисија из тачкe IX. утврђује Предлог програма од
интереса за Град Нови Сад у области социјалне заштите,
за 2020. годину (у даљем тексту: Предлог програма), и
објављује га на званичној интернет презентацији Града
Новог Сада (www.novisad.rs), на Порталу еУправа и
огласној табли Скупштине Града Новог Сада.
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Учесници Јавног конкурса, у року од три радна дана од
дана објављивања Предлога програма, имају право да
изврше увид у поднете пријаве на Јавни конкурс.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града новог
Сада“.

Учесници Јавног конкурса, у року од осам дана од дана
објављивања Предлога програма, имају право да поднесу
приговор.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Комисија за кадровска, административна
и мандатно-имунитетна питања
Број: 022-1/2019-239-I
24. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Дина Вучинић, с.р.

Одлуку о приговору доноси Комисија, у року од 15 дана
од дана истека рока за подношење приговора и одлука
Комисије је коначна.
XI. Комисија, у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење приговора, доставља Градској управи за
социјалну и дечију заштиту Извештај о спроведеном
поступку Јавног конкурса.
XII. Јавни конкурс објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“, на Званичној презентацији Града Новог Сада,
Порталу еУправа и огласној табли Скупштине Града Новог
Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну
и дечију заштиту
Број: XIII-2644/2019-1
26. децембар 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Вера Гркавац, с.р.

Комисија за кадровска, административна
и мандатно-имунитетна питања

1344
На основу члана 13. став 1. трећа алинеја Одлуке о
Служби Скупштине Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 4/05), Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања Скупштине
Града Новог Сада на 120. седници од 24. децембра 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДЕЈАН ШИЈАК се разрешава дужности шефа Кабинета председника Скупштине Града у Служби Скупштине
Града Новог Сада, са 23. децембром 2019. године на лични
захтев.

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

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

ИСПРАВКА ОДЛУКЕ
О ПРОГРАМУ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА
ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
I. У Одлуци о Програму одржавања објеката путне привреде за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 59/19), у преамбули број: „352-2/2019-963-I“ исправља
се и гласи: „351-2/2019-963-I“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 1715/2019-I
26. децембар 2019. године
НОВИ САД
Секретар
Марко Радин, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.

Предмет

Страна

Градско веће

1282 Решење о давању сагласности на Финансијски план „Новосадског позоришта
– Újvidéki Szinház“, Нови Сад за 2020.
годину

3757

1271 Одлука о покретању поступка за куповину станова у јавној својини Града
Новог Сада

1283 Решење о давању сагласности на Финансијски план Културног центра „Руменка“,
Руменка за 2020. годину

3757

1284 Решење о давању сагласности на Финансијски план Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2020. годину

3758

1285 Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач
за 2020. годину

3758

1286 Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“,
Футог за 2020. годину

3758

1287 Решење о давању сагласности на Финансијски план Културног центра Новог
Сада, Нови Сад за 2020. годину

3758

1288 Решење о давању сагласности на Финансијски план Стеријиног позорја, Нови
Сад за 2020. годину

3759

1289 Решење о давању сагласности на Финансијски план Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за
2020. годину

3759

1290 Решење о давању сагласности на Финансијски план Позоришта младих, Нови
Сад за 2020. годину

3759

1291 Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови
Сад за 2020. годину

3759

1292 Решење о давању сагласности на Финансијски план Музеја Града Новог Сада,
Петроварадин за 2020. годину

3759

1293 Решење о давању сагласности на Финансијски план Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2020. годину

3760

3760

3760

1272 Правилник о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду
трошкова за услугу личног пратиоца
детета
1273 Програм за реализацију средстава Аутономне Покрајине Војводине у вези са
наставком радова на изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом
Саду за 2020. годину
1274 Програм о организовању такси превоза
на територији Града Новог Сада у оквиру којег се одређује и оптималан број
такси возила за период од 2020. године
до 2025. године
1275 Закључак о утврђивању Програма удружења грађана у области социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови
Сад, за 2019. годину
1276 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада
Завода за заштиту споменика културе
Града Новог Сада, Нови Сад за 2019.
годину
1277 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Завода за заштиту споменика културе Града
Новог Сада, Нови Сад за 2019. годину
1278 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Плана рада Фондације
„Нови Сад 2021 – Европска престоница
културе“ за 2019. годину

3751

3751

3752

3753

3753

3756

3756

3756

1279 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Историјског
архива Града Новог Сада, Нови Сад за
2019. годину

3756

1280 Решење о давању сагласности на Финансијски план Историјског архива Града
Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину

3757

1294 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад
за 2019. годину

3757

1295 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Новосадског дечијег културног центра, Нови
Сад за 2019. годину

1281 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада „Новосадског позоришта - Újvidéki Szinház“, Нови
Сад за 2019. годину

30. децембар 2019.
Рег. бр.
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Предмет

Страна

1296 Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Финансијског плана
„Новосадског позоришта – Újvidéki
Szinház“, Нови Сад за 2019. годину

3760

1297 Решење о измени и допуни Решења
о образовању и именовању Жалбене
комисије

3761

1298 Решење о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2020. годину

3761

1299 Решење о давању сагласности на Програм уклањања комуналног отпада
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“
Нови Сад за 2020. годину
1300 Решење о финансирању програма који
подстичу рад добровољних ватрогасних друштава и савеза на територији
Града Новог Сада у 2020. години
1301 Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду
Туристичке организације Града Новог
Сада
1302 Решење о именовању председника,
заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за прибављање
непокретности у јавну својину Града
Новог Сада непосредном погодбом са
инвеститором Горданом Козаров и
Милошем Козаров
1303 Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске управе за имовину
и имовинско-правне послове (Марковић
Мирјана)

3764

3764

3765

3765

3766

Рег. бр.
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Предмет

1310 Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за опште послове
(Дунђерски др Боривој)

3769

1311 Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за прописе
(Матовић Даница)

3770

1312 Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за социјалну и дечију
заштиту (Гркавац Вера)

3770

1313 Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за социјалну
и дечију заштиту (Драшковић Ненад)

3771

1314 Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за заштиту животне
средине (Кашић Татјана)

3772

1315 Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за заштиту
животне средине (Бјелица Елма)

3772

1316 Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за образовање (Томаш
др Лидија)

3773

1317 Решење о постављењу в.д. шефа
Службе за заједничке послове
(Јоксовић Војислав)

3773

1318 Решење о постављењу в.д. заменика
шефа Службе за заједничке послове
(Гладовић Татјана)

3774

1319 Решење о постављењу в.д. директора
Бироа за пружање правне помоћи
(Моравски Гордана)

3775

1320 Решење о постављењу в.д. заменика
директора Бироа за пружање правне
помоћи (Шкорић Чедомир)

3775

1321 Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за спорт и омладину
(Мастиловић Властимир)

3776

1322 Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за спорт и
омладину (Крсмановић др Огњен)

3776

1323 Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за урбанизам и грађевинске послове (Михајловић Дејан)

3777

3777

3778

1304 Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за имовину и имовинско-правне послове (Зорић Вера)

3766

1305 Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за образовање (Јаковљев Срђан)

3767

1306 Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за комуналне послове
(Станојевић Зоран)

3767

1307 Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за комуналне
послове (Вуковић Гордана)

3768

1308 Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за саобраћај и путеве
(Басарић Ђорђе)

3768

1324 Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за урбанизам
и грађевинске послове (Миленковић
Владимир)

3769

1325 Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за привреду (Билиновић
Саша)

1309 Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за саобраћај
и путеве (Павлов Радивој)

Страна

страна 3794. – Броj 62
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Предмет

Страна

1326 Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за финансије (Јовановић
Раде)

3779

1327 Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за финансије (Прпа Слободан)

3779

Рег. бр.

30. децембар 2019.
Предмет

1338 Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

Страна

3787

Градска управа за саобраћај и путеве

3780

1339 Решење о постављању саобраћајне
опреме у Улици цара Лазара у Сремској Каменици

3788

3780

1340 Решење о постављању саобраћајне
опреме у раскрсници Сентандрејског
пута и Шајкашке улице у Новом Саду

3788

3781

1341 Решење о постављању саобраћајне
опреме у Улици Париске комуне у
Новом Саду

3789

1331 Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
(Грабовац Гордана)

3782

1342 Решење о постављању саобраћајне
опреме у раскрсници Ђурђевданске
улице и Улице Златана Петровића у
Лединцима

3789

1332 Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за културу (Шијак Зорица)

3782

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

1333 Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за културу
(Алексић Драган)

3783

1334 Решење о постављењу в.д. директора
Дирекције за робне резерве (Банчи
Ференц)

3783

1335 Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за здравство
(Којадиновић мр Драгана)

3784

1336 Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за
установе културе чији је оснивач Град
Нови Сад за 2019. годину

3784

1328 Решење о постављењу в.д. начелника
Градске пореске управе (Прпа
Станислава)
1329 Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске пореске управе
(Живковић – Дрезгић Мира)
1330

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (Мандић Дејан)

Градоначелник
1337 Решење о изменама Решења о утврђивању износа средстава из буџета
Града Новог Сада за реализацију програма рада и појединачних програма
Црвеног крста Новог Сада – Градске
организације у 2019. години

1343 Јавни конкурс 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 2020. годину

3789

Комисија за кадровска, административна
и мандатно-имунитетна питања
1344 Решење о разрешењу дужности шефа
Кабинета председника Скупштине
Града у Служби Скупштине Града
Новог Сада (Шијак Дејан)

3791

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“
—
3787

Исправка Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2020.
годину

3791

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

