СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIX - Број 12

НОВИ САД, 10. април 2020.
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На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања
(„Службени гласник РС“, број 29/20), Наредбе о проглашењу
епидемије заразне болести covid-19 („Службени гласник
РС“, број 37/20), члана 67. тачка 54. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), у
вези са чл. 27. став 11. Закона о јавној својини („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16
– др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), Градско веће Града
Новог Сада на 310. седници од 8. априла 2020. године
доноси

примерак 130,00 динара

У случају из става 1. овог члана закупац је дужан да
тако обрачунату закупнину и стварне трошкове коришћења
ових пословних простора који су утврђени уговором о закупу
пословног простора, плаћа у једнаким месечним ратама
након укидања ванредног стања, па до 31. децембра 2020.
године, без камате, на основу месечних фактура из става
1. овог члана, без закључења анекса уговора.
Члан 4.
Ако закупац не плати закупнину за месеце април и мај
2020. године у складу са чл. 2. и 3. ове одлуке, плаћање
може да врши почев од 1.1.2021. године на 12 једнаких
месечних рата, без камате, без закључења анекса уговора,
о чему је дужан да писаним путем обавести закуподавца
на маилове djordje.garcev@uprava.novisad.rs; aleksandra.
racic@uprava.novisad.rs; ranka.malesevic@uprava.novisad.
rs, најкасније до 29. априла 2020. године.

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ ЗА
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА У
ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

У случају из става 1. овог члана, закуподавац обрачунава и фактурише закупцу закупнину са умањењем у износу
од 20% од укупно утврђене закупнине у складу са чланом
43. став 1. Одлуке о давању у закуп пословног простора у
јавној својини Града Новог Сада.

Члан 1.

Члан 5.

Овом одлуком уређују се начини утврђивања висине
закупнине и рокови за њихово плаћање за пословне просторе у јавној својини Града Новог Сада, као и начин
измирења обавеза по основу стварних трошкова коришћења
ових пословних простора који су утврђени уговором о закупу
пословног простора, за месеце април и мај 2020. године.

Закуподавац је дужан да фактуру за закупнину за месец
март 2020. године обрачуна у складу са Одлуком о давању
у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада.

Члан 2.
За месеце април и мај 2020. године закуподавац обрачунава и фактурише закупцу закупнину са умањењем у
износу од 80% од укупно утврђене закупнине у складу са
чланом 43. став 1. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 61/19 и 8/20) за плаћање до 29. у
месецу за текући месец, као и обрачунате стварне трошкове коришћења ових пословних простора који су утврђени
уговором о закупу пословног простора.

Члан 6.
За период из члана 1. ове одлуке одобрава се лицима
са којима је закључен споразум о начину измирења дуга
да не плаћају доспеле рате, без камате.
Доспеле рате из става 1. овог члана закупац је у обавези да настави да плаћа након укидања ванредног стања.
За период из става 1. овог члана продужава се рок
важења споразума, без анексирања споразума.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Члан 3.
Уколико закупац не плати закупнину до 29. у месецу за
текући месец, закуподавац ће му за тај месец фактурисати
износ закупнине са умањењем од 50% од укупно утврђене
закупнине у складу са чланом 43. став 1. Одлуке о давању
у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог
Сада, као и обрачунате стварне трошкове коришћења ових
пословних простора који су утврђени уговором о закупу
пословног простора, без камате.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 46-2/2020-315-II
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 54. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и Одлуке
о проглашењу ванредног стања („Службени гласник Републике Србије“, број 29/20), а у вези са Наредбом Градског
штаба за ванредне ситуације, број 3-312/20-VII-47 од 27.
марта 2020. године, Градско веће Града Новог Сада на
310. седници од 8. априла 2020. године доноси

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА
НАМЕНСКОГ ДИНАРСКОГ И ДЕВИЗНОГ
ПОДРАЧУНА У ОКВИРУ КОНСОЛИДОВАНОГ
РАЧУНА ТРЕЗОРА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се намена и уређује начин
коришћења средстава са отвореног наменског динарског
и наменског девизног подрачуна у оквиру Консолидованог
рачуна трезора Града Новог Сада, за уплату новчаних
средстава од стране правних и физичких лица на име хуманитарне помоћи, под називом: „Хуманитарна помоћ угроженом становништву у циљу сузбијања и спречавања
ширења епидемије заразне болести COVID-19, као и
ублажавање њених последица“.
Члан 2.
Средства са подрачуна из члана 1. ове одлуке могу се
користити за набавку основних животних намирница и других добара за потребе угроженог становништва у циљу
сузбијања и спречавања ширења епидемије заразне болести COVID-19, као и за набавку добара за потребе опремања
објеката у којима се лече или бораве лица угрожена
епидемијом заразне болести COVID-19 (у даљем тексту:
Добра).
Члан 3.
Градски штаб за ванредне ситуације наредбом одлучује
о ближој намени и коришћењу средстава са подрачуна из
члана 1. ове одлуке, као и о начину реализације, на предлог комисије.
Комисију из става 1. овог члана образује и именује Градоначелник Града Новог Сада.
Члан 4.
Предлог комисије из члана 3. став 1. ове одлуке садржи
образложење, оправданост, намену, висину средстава,
испоручиоца Добара, као и начин реализације и коришћења
средстава.
Члан 5.
За реализацију набавке и испоруке Добара Градски
штаб за ванредне ситуације, наредбом из члана 3. ове
одлуке задужује орган, посебну организацију и службу Града
Новог Сада, као и други облик организовања.
Члан 6.
Градска управа за комуналне послове вршиће пренос
средстава на основу наредбе Градског штаба за ванредне

10. април 2020.

ситауције, из члана 3. ове одлуке, приложене фактуре и
друге документације којом се потврђује да је испорука
Добара извршена.
Члан 7.
Орган, посебна организација и служба Града Новог Сада,
као и други облик организовања из члана 5. ове одлуке,
доставља Градском штабу за ванредне ситуације и Градској
управи за комуналне послове извештај о реализацији
набавке и испоруке Добара.
Члан 8.
Неутрошена средства са подрачуна из члана 1. ове
одлуке, уплатиће се у буџет Града Новог Сада, у складу
са посебним актом Градског већа Града Новог Сада.
Актом из става 1. овог члана утврдиће се обавеза да се
неутрошена средства, а након престанка ванредног стања
користе за ублажавање последица епидемије заразне болести COVID-19.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2020-132-II
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 13. став 3. Закона о предшколском
васпитању и образовању („Службени гласник РС“, бр.
18/10,101/17, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 10/19 и
86/19 – др. закон) и члана 39. тачка 44. и члана 67. тачка
54. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 11/19) а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20), Градско веће Града Новог Сада на 310. седници од 8. априла
2020. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДРЕДБЕ
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ
САД КОЈИМА ЈЕ УРЕЂЕН НАЧИН И
ПОСТУПАК УПИСА ДЕЦЕ
1. Даје се сагласност на одредбе Одлуке о измени Статута Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови
Сад, број 1164/01 од 20. марта 2020. године, који је донео
Управни одбор Предшколске установе „Радосно детињство“
Нови Сад на XV седници одржаној дана 20. марта 2020.
године и којима је уређен начин и поступак уписа деце.

10. април 2020.
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РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
ЗА ДОДЕЛУ СЛОБОДНИХ ТЕРМИНА
ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА
ЗА ТРЕНИРАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ У САЛАМА И
ДВОРАНАМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД, ХАЛИ ФУТОГ
И ХАЛИ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА
„ПЕТРОВАРАДИН“ ЗА 2020. ГОДИНУ

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2020-265-II
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 15. став 1. Одлуке о остваривању
потреба и интереса грађана у области спорта на територији
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 81/16) и члана 22. став 5. Правилника о одобравању
и финансирању програма којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта на територији Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17),
сходно одредби 137. став 1. тачка 15. Закона о спорту
(''Службени гласник РС'', број 10/16), а у вези Јавног позива
за доделу средстава за реализацију посебних програма
којима се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта на територији града Новог Сада у 2020. години од
14. фебруара 2020. године, на предлог Комисије за оцену
годишњих и посебних програма у области спорта на
територији Града Новог Сада, Градско Веће Града Новог
Сада на 309. седници одржаној 24. марта 2020. године
доноси:

Број 12 – страна 391.

I. Овим решењем одобравају се посебни програми за
слободне бесплатне термине организацијама у области
спорта (спортским организацијама и савезима) за тренирање
и обављање других спортских активности, и то тако да се
за тренирање и обављање других спортских активности у
салама и дворанама Јавног предузећа „Спортски и пословни
центар Војводина“ Нови Сад, утврђује износ од 80.000.040,00
динара за 14.029 сати, за тренирање и обављање других
спортских активности, у хали у Футогу 6.500.000,00 динара
за 1.742,5 сати, и за тренирање и обављање других спортских активности, у хали Спортског центра „Петроварадин“
износ од 8.499.960,00 динара за 2.278,5 сати, што укупно
износи 95.000.000,00 динара и 18.050 сати.
Слободни бесплатни термини организацијама у области спорта за тенирање и обављање других спортских
активности из става 1. ове тачке финансирају се из буџета
Града Новог Сада за 2020. годину, у оквиру потреба и интереса грађана у области спорта која се односи на рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник Град Нови Сад
и спортских објеката у својини Града Новог Сада кроз
одобравање њихових коришћења за спортске активности
и доделу термина за тренирање учесницима у систему
спорта, у складу са одредбама Закона о спорту.
Средства из става 1. ове тачке распоређују се на следеће
организације у области спорта – носиоци програма:

САЛЕ И ДВОРАНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА“СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ
САД, ХАЛА ФУТОГ И ХАЛА У СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ „ПЕТРОВАРАДИН“
1) Градски спортски савез Новог Сада
Простор СПЦ „Војводина“

Недеља

Сати

Укупно
сати

Цена по сату
са ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом

Период покривања: од 03.01. до 20.05.2020. године и од 24.08. до 07.10.2020. године – укупно: 26 недеља
Мала дворана – 1.категорија

26,00

3,00

78,00

10.680,00

833.040,00

Мала дворана – 2.категорија

26,00

2,00

52,00

6.240,00

324.480,00

Бокс дворана

26,00

56,00

1.456,00

1.740,00

2.533.440,00

Приручна бокс сала

26,00

30,00

780,00

900,00

702.000,00

Приручна сала на 2. спрату

26,00

40,00

1.040,00

1.740,00

1.809.600,00

Џудо дворана

26,00

35,00

910,00

2.820,00

2.566.200,00

Рвачка сала

26,00

30,00

780,00

2.700,00

2.106.000,00
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Стонотениска дворана

26,00

45,00

1.170,00

2.820,00

3.299.400,00

Ваздушно стрелиште

26,00

45,00

1.170,00

1.740,00

2.035.800,00

Период покривања: од 03.01. до 11.05.2020. године и од 06.08. до 07.10.2020. године – укупно: 26 недеља
Куглана (1-8)

26,00

46,00

1.196,00

2.820,00

3.372.720,00

Куглана СЦ “Сајмиште”

26,00

28,00

728,00

2.820,00

2.052.960,00

Период покривања: од 03.01. до 27.03.2020. године и од 01.10. до 07.10.2020. године – укупно: 13 недеља
Ледена дворана

13,00

32,00

416,00

11.040,00

Укупно тренинзи:

4.592.640,00
26.228.280,00

Такмичењa – Мала дворана:

30,00

12.960,00

388.800,00

Такмичењa – Бокс дворана:

9,00

2.580,00

23.220,00

Такмичењa – Стонотениска дворана:

74,00

5.280,00

390.720,00

Такмичења – Ваздушно стрелиште:

43,00

2.400,00

103.200,00

138,00

4.200,00

579.600,00

Такмичењa – Куглана СЦ “Сајмиште”:

81,00

3.540,00

286.740,00

Такмичења – Ледена дворана:

68,00

14.640,00

995.520,00

Такмичењa – Куглана:

Укупно такмичења:

2.767.800,00

Укупно сати:

10.219,00 сати

Укупно сале и дворане Јавног предузећа ''СПЦ Војводина'' Нови Сад:

28.996.080,00

ХАЛА ФУТОГ

Простор

Сати

Планира.износ

Хала

1.742,5

6.500.000,00

УКУПНО: Хала Футог

1.742,5

6.500.000,00

Сати

Планира.износ

Хала

2.278,5

8.499.960,00

УКУПНО: Хала у Спортском центру ''Петроварадин''

2.278,5

8.499.960,00

УКУПНО

14.240

43.996.040,00

ХАЛА У СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ „ПЕТРОВАРАДИН“
Простор

САЛЕ И ДВОРАНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА“СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД
2) Кошаркашки савез Нови Сад
Простор

Укупно
сати

Цена по сату
са ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом

Недеља

Сати

Велика дворана – Цела

26.00

15.00

390.00

28.920,00

11.278.800,00

Мала дворана – 1. категорија

26.00

20.00

520.00

10.680,00

5.553.600,00
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Мала дворана – 2. категорија

26.00

9.50

247.00
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6.240,00

Укупно тренинзи:

1.541.280,00
18.373.680,00

Такмичењa – Мала дворана:

94.00

УКУПНО:

12.960,00

1.251

1.218.240,00
19.591.920,00

3) Одбојкашки савез Новог Сада
Простор

Недеља

Сати

Укупно
сати

Цена по сату са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом

Велика дворана – Цела

26,00

10,50

273.00

28.920,00

7.895.160,00

Мала дворана – 1. категорија

26,00

27,00

702.00

10.680,00

7.497.360,00

Мала дворана – 2. категорија

26,00

10,00

260.00

6.240,00

1.622.400,00

Укупно тренинзи:

17.014.920,00

Такмичењa – Мала дворана:

120.00

УКУПНО:

12.960,00

1.355

1.555.200,00
18.570.120,00

4) Новосадски пливачки савез
Простор СПЦ „Војводина“

Укупно
сати

Цена по сату са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом

Недеља

Сати

Велики базен

28.00

35.00

980.00

11.760,00

11.524.800,00

Мали базен

28.00

8.00

224.00

5.880,00

1.317.120,00

УКУПНО:

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог
решења обезбеђена су у оквиру Програма 1301 - Програм
14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 13010001-ПА: Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима и рекреативни спорт, са позиције
406 - Дотације невладиним организацијама - економска
класификација 481, извор финансирања 01, а по
Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за спорт и омладину за 2020. годину
са позиције 406.01 – Дотације осталим непрофитним
институцијама, синтетички конто 4819 у износу од
418.000.000,00 динара.
III. Уколико се приходи и примања буџета Града Новог
Сада не остварују у планираном износу, средства за
реализацију посебних програма из тачке I. овог решења
могу се утврдити и у мањем износу.
IV. У случају када се носиоцу програма за реализацију
одобреног посебног програма доделе мања средства од
средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању посебног програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских активности са

1.204

12.841.920,00

висином додељених средстава и одобреним активностима
на реализацији програма, и да достави Градској управи за
спорт и омладину допуну, односно измену предложеног
програма усаглашену са висином одобрених средстава.
V. Средства за реализацију посебних програма из тачке
I. овог решења преносиће се носиоцу програма на основу
овог решења и уговора о реализовању посебног програма
закљученог између носиоца програма и Градске управе за
спорт и омладину сразмерно оствареним приходима и
примањима буџета Града Новог Сада.
VI. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града
Новог Сада''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2020-66-II
24. март 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 13a Одлуке о остваривању потреба и
интереса младих у областима омладинског сектора на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 22/19 и 35/19), и члана 67. тачка 48. Статута
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број 11/19), на предлог Градоначелника Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада на 309. седници од 24.
марта 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА
ФИНАНСИРАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТА „НОВИ САД – ЕВРОПСКА
ПРЕСТОНИЦА МЛАДИХ 2019“
I. У Програму финансирања и реализације пројекта „Нови
Сад – Европска престоница младих 2019“ („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 40/19 и 63/19), тачка V. мења се и
гласи:
„V. Укупно планирана средства за реализацију пројекта
у 2019. и 2020. години из буџета Града износе:
ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА
2019. И 2020. ГОДИНУ

ИЗНОС
СРЕДСТАВА
(у динарима )

1. Буџет Града Новог Сада укупно:

325.126.458,40

- трансфери од другог нивоа власти
Републикa Србијa (извор финансирања 07) у 2019. години

- 90.133.820,00

- општи приходи и примања буџета
(извор финансирања 01) у 2019.
години

- 228.508.000,00

- општи приходи и примања буџета
(извор финансирања 01) у 2020.
години

- 6.484.638,40

УКУПНО:
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„VIIIб Део средстава из тачке V. овог програма у износу
од 6.484.638,40 динара из извора финансирања 01,
користиће се у 2020. години за намене предвиђене пројектом
и то за:

НАМЕНА:

Износ у динарима

1. Трошкови пројектног тима –
људски ресурси

4.138.400,00

2. Текући трошкови

1.196.238,40

3. Представа о Џенис Џоплин

1.150.000,00

УКУПНО:

6.484.638,40

„
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-2/2020-12-II
24. март 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 309. седници од 24. марта 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

325.126.458,40
„

II. Тачка VI. мења се и гласи:
„VI. Део средстава из тачке V. у износу од 138.508.000,00
динара из извора финансирања 01 у 2019. години реализован је путем конкурса, а део средстава у износу од
40.213.820,00 динара из извора финансирања 07 у 2019.
години реализован је путем уговора. Део средстава у износу
од 90.000.000,00 динара из извора финансирања 01 у 2019.
години, део средстава у износу од 49.920.000,00 динара
из извора финансирања 07, као и средства у износу од
6.484.638,40 динара из извора финансирања 01 у 2020.
години, реализују се у складу са овим програмом на основу
појединачног акта Градоначелника, на предлог Градске
управе за спорт и омладину (у даљем тексту: Градска
управа).“
III. После тачке VIIIa, додаје се нова тачка VIIIб која
гласи:

I. ЈОКСОВИЋ ВОЈИСЛАВУ, дипломираном економисти, продужава се дужност в.д. шефа Службе за заједничке
послове, почев од 28. марта 2020. године, до постављења
шефа Службе за заједничке послове по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
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
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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 Јоксовић Војислав, дипломирани
економиста, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Службе за заједничке послове, одлучено
је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-13/а
24. март 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИРЈАНА МАРКОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за имовину
и имовинско-правне послове, почев од 12. 04. 2020. године,
до постављења начелника Градске управе за имовину и
имовинско-правне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
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
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гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Мирјана Марковић, дипломирани
правник, има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/z
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВЕРА ЗОРИЋ, дипломирани правник, поставља се
за в.д. заменика начелника Градске управе за имовину и
имовинско-правне послове, почев од 12. 04. 2020. године,
до постављења заменика начелника Градске управе за
имовину и имовинско-правне послове, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
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РЕШЕЊЕ

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 Зорић, дипломирани правник,
има положен правосудни испит, и да у време постављања
за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/ž
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

10. април 2020.

I. СТАНОЈЕВИЋ ЗОРАНУ, дипломираном правнику,
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
комуналне послове, почев од 11. 04. 2020. године, до
постављења начелника Градске управе за комуналне
послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још
три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Зоран Станојевић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за комуналне послове, одлучено је као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/a
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

174

175

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
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 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

10. април 2020.
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Број 12 – страна 397.

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ВУКОВИЋ ГОРДАНИ, дипломираном економисти,
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске
управе за комуналне послове, почев од 10. 04. 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".

I. МАНДИЋ ДЕЈАНУ, дипломираном економисти, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције, почев од 10. 04.
2020. године, до постављења начелника Градске управе
за грађевинско земљиште и инвестиције по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење

Образложење

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Гордана Вуковић, дипломирани
економиста, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, да у време постављења за заменика вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за комуналне
послове, одлучено као у диспозитиву Решења.

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 грађевинско
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/b
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

176
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/с
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

177
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГРАБОВАЦ ГОРДАНИ, дипломираном инжењеру за
предузетни менаџмент, продужава се дужност в.д. заме-
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ника начелника Градске управе за грађевинско земљиште
и инвестиције, почев од 10. 04. 2020. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/č
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

178
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МАСТИЛОВИЋ ВЛАСТИМИРУ, мастер економисти,
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
спорт и омладину, почев од 10. 04. 2020. године, до
постављења начелника Градске управе за спорт и омладину по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три
месеца.

10. април 2020.

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

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Властимир Мастиловић, мастер
економиста, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Градске управе за спорт и омладину,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/ć
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. КРСМАНОВИЋ др ОГЊЕНУ, продужава се дужност
в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омладину, почев од 10. 04. 2020. године, до постављења заменика начелника Градске управе за спорт и омладину по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

10. април 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 12 – страна 399.

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

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

Образложење

Образложење

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

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
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 мр Драгана Којадиновић, показала
изузетно залагање и резултате на пословима које је
обављала, да има положен државни стручни испит, и да у
време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу
стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за здравство, одлучено је као у диспозитиву Решења.

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је др Огњен Крсмановић, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао,
да има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, а у циљу стварања
неопходних услова за рад и функционисање Градске управе
за спорт и омладину, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/d
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/dž
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. КОЈАДИНОВИЋ мр ДРАГАНИ, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за здравство, почев
од 10. 04. 2020. године, до постављења начелника Градске управе за здравство по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже још три месеца.

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИХАЈЛОВИЋ ДЕЈАНУ, дипломираном правнику,
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
урбанизам и грађевинске послове, почев од 10. 04. 2020.
године, до постављења начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

страна 400. – Броj 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

10. април 2020.

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/đ
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/е
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
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 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. МИЛЕНКОВИЋ ВЛАДИМИРУ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, почев од
10. 04. 2020. године, до постављења заменика начелника
Градске управе за урбанизам и грађевинске послове по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

I. КАШИЋ ТАТЈАНИ, дипломираном инжењеру пољопривреде, продужава се дужност в.д. начелника Градске
управе за заштиту животне средине, почев од 10. 04. 2020.
године, до постављења начелника Градске управе за
заштиту животне средине по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже још три месеца.

10. април 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 12 – страна 401.

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

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

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Елма Бјелица, дипломирани хемичар - биохемија, показала изузетно залагање и резултате
на пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Градске управе за заштиту животне средине, одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/f
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/g
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

184

185

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
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 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. БЈЕЛИЦА ЕЛМИ, дипломираном хемичару - биохемије,
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске
управе за заштиту животне средине, почев од 10. 04. 2020.
године, до постављења заменика начелника Градске управе
за заштиту животне средине по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

I. БАСАРИЋ ЂОРЂУ, дипломираном инжењеру саобраћаја - мастер, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 10. 04. 2020.
године, до постављења начелника Градске управе за
саобраћај и путеве по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже још три месеца.

страна 402. – Броj 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

10. април 2020.

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/h
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

186
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ПАВЛОВ РАДИВОЈУ, дипломираном саобраћајном
инжењеру, продужава се дужност в.д. заменика начелника
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 10. 04.
2020. године, до постављења заменика начелника Градске управе за саобраћај и путеве по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже још три месеца.

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Радивој Павлов, дипломирани
саобраћајни инжењер, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Градске управе за саобраћај и путеве,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/i
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

187
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МАТОВИЋ ДАНИЦИ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе
за прописе, почев од 10. 04. 2020. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за прописе по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

10. април 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 12 – страна 403.

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

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

Образложење

Образложење

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

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

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/ј
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/k
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Милош Вучевић, с.р.
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189

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
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 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ТОМАШ др ЛИДИЈИ, дипломираном инжењеру
технологије, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за образовање, почев од 10. 04. 2020. године,
до постављења начелника Градске управе за образовање
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

I. СРЂАН ЈАКОВЉЕВ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за
образовање, почев од 12. 04. 2020. године, до постављења
заменика 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".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за образовање,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/a1
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник

10. април 2020.

дечију заштиту, почев од 10. 04. 2020. године, до постављења
начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Вера Гркавац, дипломирани правник, показала изузетно залагање и резултате на пословима
које је обављала, да има положен државни стручни испит,
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, одлучено
је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/l
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Милош Вучевић, с.р.

191
190
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
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 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
I. ГРКАВАЦ ВЕРИ, дипломираном правнику, продужава
се дужност в.д. начелника Градске управе за социјалну и

I. ДРАШКОВИЋ НЕНАДУ, дипломираном правнику,
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске
управе за социјалну и дечију заштиту, почев од 10. 04. 2020.
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године, до постављења заменика начелника Градске управе
за социјалну и дечију заштиту по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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 Ненад Драшковић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, одлучено
је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/lj
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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до постављења начелника Градске управе за културу по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Зорица Шијак, дипломирани математичар-математика финансија, показала изузетно
залагање и резултате на пословима које је обављала, да
има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, а у циљу стварања
неопходних услова за рад и функционисање Градске управе
за културу, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/m
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

193

192
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ШИЈАК ЗОРИЦИ, дипломираном математичару-математика финансија, продужава се дужност в.д. начелника
Градске управе за културу, почев од 10. 04. 2020. године,

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. АЛЕКСИЋ ДРАГАНУ, дипломираном правник-мастеру,
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске
управе за културу, почев од 10. 04. 2020. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за кул-
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туру по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три
месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

10. април 2020.

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 културу, одлучено је као у диспозитиву Решења.

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Саша Билиновић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за привреду, одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/n
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/nj
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
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 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. БИЛИНОВИЋ САШИ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за привреду, почев од 10. 04. 2020. године, до постављења начелника Градске управе за привреду по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

I. ЈОВАНОВИЋ РАДЕТУ, продужава се дужност в.д.
начелника Градске управе за финансије, почев од 10. 04.
2020. године, до постављења начелника Градске управе
за финансије по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење

10. април 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 12 – страна 407.

Образложење

Образложење

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

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Слободан Прпа, дипломирани економиста, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за финансије, одлучено је као у диспозитиву Решења.

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Јовановић Раде, показао изузетно
залагање и резултате на пословима које је обављао, да
има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, а у циљу стварања
неопходних услова за рад и функционисање Градске управе
за финансије, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/о
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/p
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
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 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ПРПА СЛОБОДАНУ, дипломираном економисти, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе
за финансије, почев од 10. 04. 2020. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за финансије по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

I. ПРПА СТАНИСЛАВИ, дипломираном економисти,
продужава се дужност в.д. начелника Градске пореске
управе, почев од 10. 04. 2020. године, до постављења начелника Градске пореске управе по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

страна 408. – Броj 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

10. април 2020.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/r
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/s
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
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 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ЖИВКОВИЋ-ДРЕЗГИЋ МИРИ, дипломираном економисти-мастер, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске пореске управе, почев од 10. 04. 2020. године,
до постављења заменика начелника Градске пореске управе
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

I. ГЛАДОВИЋ ТАТЈАНИ, дипломираном економисти,
продужава се дужност в.д. заменика шефа Службе за
заједничке послове, почев од 10. 04. 2020. године, до
постављења заменика шефа Службе за заједничке послове
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

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

10. април 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 12 – страна 409.

Образложење

Образложење

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Татјана Гладовић, дипломирани
економиста, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Службе за заједничке послове, одлучено
је као у диспозитиву Решења.

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Ференц Банчи, дипломирани
инжењер пољопривреде, показао изузетно залагање и
резултате на пословима које је обављао, да има положен
државни стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Дирекције за робне резерве, одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/š
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/t
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
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 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. БАНЧИ ФЕРЕНЦУ, дипломираном инжењеру
пољопривредe, продужава се дужност в.д. директора
Дирекције за робне резерве, почев од 10. 04. 2020. године,
до постављења директора Дирекције за робне резерве по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

I. МОРАВСКИ ГОРДАНИ, дипломираном правникумастер, продужава се дужност в.д. директора Бироа за
пружање правне помоћи, почев од 10. 04. 2020. године, до
постављења директора Бироа за пружање правне помоћи
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
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Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Гордана Моравски, дипломирани
правник-мастер, показала изузетно залагање и резултате
на пословима које је обављала, да има положен правосудни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Бироа за пружање правне помоћи, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/u
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 310. седници од 8. априла 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ШКОРИЋ ЧЕДОМИРУ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. заменика директора Бироа за
пружање правне помоћи, почев од 10. 04. 2020. године, до
постављења заменика директора Бироа за пружање правне
помоћи по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три
месеца.

10. април 2020.

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

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Чедомир Шкорић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен правосудни испит,
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Бироа за пружање правне помоћи, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-14/v
8. април 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу тачке 2.1. подтачка 2.1.12, тачке 2.2. подтачка
2.2.12, тачке 2.3. подтачка 2.3.12, тачке 2.4. подтачка 2.4.12,
тачке 2.5. подтачка 2.5.12 и тачке 2.6. подтачка 2.6.12. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја на територији Града Новог
Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 9/20), Градоначелник Града Новог Сада доноси

10. април 2020.
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РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за реализацију мера програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за
2020. годину (у даљем тексту: Комисија).
II
Задатак Комисије је да прикупи и размотри благовремено приспеле пријаве по објављеним Јавним позивима
за реализацију мера:
- управљање ризицима (осигурање усева и плодова) и
инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (набавка опреме за воћарску и виноградарску производњу),
- органска производња (субвенције за садни и семенски материјал, контролу и сертификацију и друге
инвестиције у органској производњи),
- подршка удружењима из области пољопривреде
(субвенције за набавку потрошних средстава неопходних за функционисање удружења),
- економске активности у смислу додавања вредности
пољопривредним производима, као и увођење
сертификација система безбедности и квалитета хране,
органских производа и производа са ознаком географског порекла (заштита географског порекла производа
– субвенције за сертификацију производа са
заштићеним географским пореклом) и
- подршка младима у руралним подручјима (почетна
помоћ за покретање пословања младих пољопривреедника и развој малих пољопривредних газдинстава),
као и да сачини предлоге одлука о избору корисника
субвенције на територији Града Новог Сада за 2020. годину
и достави Градоначелнику Града Новог Сада, на разматрање
и доношење.
III
Комисију чине председник и два члана, које именује
Градоначелник Града Новог Сада.
IV
У Комисију се именују:
За председника Комисије:
1. Саша Билиновић, в.д. начелника Градске управе за
привреду
За чланове Комисије:
2. Иванка Чубрило, руководилац групе за пољопривреду,
водопривреду и рурални развој Градске управе за
привреду и
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3. Ранка Ножинић, извршилац за послове у области
водопривреде Градске управе за привреду.
V
Стручне и административно-техничке послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за привреду.
VI
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-307/2020-II
19. март 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ
ГРУПЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СВИХ ОТВОРЕНИХ
ПИТАЊА И ПОСТИЗАЊЕ СПОРАЗУМА О
САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ГРАДА НОВОГ САДА
И ХРВАТСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ВИЈЕЋА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
I. Образује се Радна група за решавање свих отворених питања и постизање споразума о сарадњи између
Града Новог Сада и Хрватског националног вијећа у Републици Србији (у даљем тексту: Радна група).
II. Задаци Радне групе су:
- да својим активностима усагласи подршку заједничким
напорима Хрватског националног вијећа у Републици
Србији и Града Новог Сада ради потписивања споразума између две стране у областима образовања, културе, медија, информисања, вере, спорта, људских
права и привреде (у даљем тексту: споразум), као
израза задовољења потреба хрватске националне
мањине као домицилне и староседелачке заједнице
на територији Града Новог Сада,
- да прати и координира спровођење активности од
стране органа, посебних организација и служби Града
Новог Сада, као и установа и других правних лица чији
је оснивач Град Нови Сад,
- да на захтев Градоначелника Града Новог Сада
доставља извештаје о активностима Радне групе.
III. Циљ закључења споразума јесте помоћ Града Новог
Сада у очувању идентитета Хрвата у Републици Србији и
развитку дугорочне пријатељске сарадње која ће допри-
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нети побољшању односа између две заједнице које су
неминовно упућене једна на другу, уз пуно поштовање
позитивних прописа Републике Србије, међународних прописа, основних демократских принципа грађанске једнакости
и равноправности, уз свесрдну помоћ Републике Србије,
Аутономне Покрајине Војводине и Града Новог Сада.
IV. Радна група има председника, заменика председника и четири члана.
V. У Радну групу се именују:
- за председника:
Милан Ђурић, члан Градског већа Града Новог Сада
за управу и прописе,
- за заменика председника:
Далибор Рожић, члан Градског већа Града Новог
Сада за културу.
- за чланове:
1. Синиша Јокић, директор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад.

10. април 2020.

2. Дарко Сарић Лукендић, члан Извршног одбора Хрватског националног вијећа у Републици Србији задужен
за културу, Суботица.
3. Марко Туцаков, орнитолог у Покрајинском заводу за
заштиту природе, Нови Сад,
4. Дарко Полић, архитекта-планер у Јавном предузећу
„УРБАНИЗАМ“, Завод за урбанизам Нови Сад, Нови
Сад.
VI. Стручне и административно-техничке послове за
потребе Радне групе обављаће Градска управа за културу.
VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-3/2020-75-II
19. март 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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Број 12 – страна 413.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.
177

Градско веће
166

167

168

169

170

171

Одлука о начину плаћања закупнине
за пословне просторе у јавној својини
Града Новог Сада у току ванредног
стања

389

Одлука о начину коришћења средстава
са наменског динарског и девизног подрачуна у оквиру консолидованог рачуна
трезора

390

Решење о давању сагласности на одредбе одлуке о измени статута Предшколске установе „Радосно детињство“
Нови Сад којима је уређен начин и поступак уписа деце
Решење о одобравању посебних програма за доделу слободних термина
организацијама у области спорта за
тренирање и обављање других спортских активности у салама и дворанама
Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, хали
футог и хали Спортског центра „Петроварадин” за 2020. годину
Решење о изменама и допуни Програма
финансирања и реализације пројекта
„Нови Сад – Европска престоница младих 2019“
Решење о продужењу дужности в.д.
шефа Службе за заједничке послове
(ЈОКСОВИЋ ВОЈИСЛАВ)

172

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

173

Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за имовину
и имовинско-правне послове( ВЕРА
ЗОРИЋ)

174

175

176

Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске управе за комуналне послове (СТАНОЈЕВИЋ ЗОРАН)
Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за комуналне послове (ВУКОВИЋ
ГОРДАНА)
Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
(МАНДИЋ ДЕЈАН)

178

179

180

390

181

182

391

183

184
394

394

395

395

396

185

186

187

188

189
397
190
397

Предмет

Страна

Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за грађевинско земљиште и инвестиције (ГРАБОВАЦ ГОРДАНА)

397

Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске управе за спорт и
омладину (МАСТИЛОВИЋ ВЛАСТИМИР)

398

Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за спорт и омладину (КРСМАНОВИЋ
др ОГЊЕН)

398

Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске управе за здравство
(КОЈАДИНОВИЋ мр ДРАГАНА)

399

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

399

Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за урбанизам и грађевинске послове
(МИЛЕНКОВИЋ ВЛАДИМИР)

400

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

400

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

401

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

401

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

402

Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за прописе (МАТОВИЋ ДАНИЦА)

402

Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске управе за образовање (ТОМАШ др ЛИДИЈА)

403

Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за образовање (СРЂАН ЈАКОВЉЕВ)

403

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

404
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Рег. бр.
191

192

193

194

195

196

197

198

199

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

Страна

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

404

Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске управе за културу
(ШИЈАК ЗОРИЦА)

405

Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за културу (АЛЕКСИЋ ДРАГАН)

405

Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске управе за привреду
(БИЛИНОВИЋ САША)

406

Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске управе за финансије (ЈОВАНОВИЋ РАДЕ)

406

Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за финансије (ПРПА СЛОБОДАН)

407

200

Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске пореске управе
(ПРПА СТАНИСЛАВА)

407

Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске пореске
управе (ЖИВКОВИЋ-ДРЕЗГИЋ МИРА)

408

Решење о продужењу дужности в.д.
заменика шефа Службе за заједничке
послове (ГЛАДОВИЋ ТАТЈАНА)

Рег. бр.

201

202

10. април 2020.

Предмет

Страна

Решење о продужењу дужности в.д.
директора Дирекције за робне резерве
(БАНЧИ ФЕРЕНЦ)

409

Решење о продужењу дужности в.д.
директора Бироа за пружање правне
помоћи (МОРАВСКИ ГОРДАНА)

409

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

410

Градоначелник
203

204

Решење о образовању и именовању
председника и чланова Комисије за
реализацију мера програма подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на
територији Града Новог Сада за 2020.
годину

411

Решење о образовању и именовању
Радне групе за решавање свих отворених питања и постизање споразума
о сарадњи између Града Новог Сада
и Хрватског националног вијећа у
Републици Србији

411

408

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

