СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIX - Број 32

НОВИ САД, 16. јул 2020.

ГРАД НОВИ САД

примерак 130,00 динара

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Градско веће
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На основу члана 39б став 3. Одлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
38/11, 10/12, 34/17-др. одлука, 42/18 и 55/19), Градско веће
Града Новог Сада, на 324. седници од 7. јула 2020. године,
доноси

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ
УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ
ТРОШКОВА ЗА УСЛУГУ ПЕРСОНАЛНЕ
АСИСТЕНЦИЈЕ

465
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), на предлог Комисије за оцену годишњих и
посебних програма у области спорта на територији Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 324. седници
одржаној 7. јула 2020. године доноси

Члан 1.
У Правилнику о ближим условима и поступку за
остваривање права на накнаду трошкова за услугу персоналне асистенције („Службени лист Града Новог Сада“,
број 63/19), у члану 5. после става 1. додају се нови ст. 2.
и 3. који гласе:
„Изузетно, према процени пружаоца услуге, број часова
за које корисник може да оствари право у складу са ставом
1. овог члана може се увећати због значајно измењених
или погоршаних породичних и других околности, услед
којих је повећана зависност корисника од помоћи других.
Укупан број увећаних часова из става 2. овог члана не
може да пређе 30% од укупног броја утврђених часова
недељно за све кориснике код једног пружаоца услуге“.
Досадашњи став 2. постаје став 4.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 933/2020-II
7. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ
ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2020. ГОДИНУ
I
У Решењу о одобравању средстава за реализацију
годишњих програма спортских организација са територије
Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града
Новог Сада", број 4/20), у тачки I. став 2. подтачка ''6.
МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД
НОВИ САД'' мења се и гласи:

''6. МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД
РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ НОСИОЦА ТАКМИЧЕЊА ИЛИ
МАНИФЕСТАЦИЈА

1.

"НОВОСАДСКИ МАРАТОН" Нови Сад

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА ИЛИ МАНИФЕСТАЦИЈА

Новосадски маратон (28. Новосадски маратон и
27. Новосадски полумаратон и Новосдаски ноћни
фртаљ маратон)

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС
ДОТАЦИЈА

1.000.000,00
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2.

СОКОЛСКО ДРУШТВО "ВОЈВОДИНА" 11. Меморијални турнир ''Лаза Крстић и Марица
НОВИ САД
Џелатовић''

1.000.000,00

3.

Планинарско-смучарско друштво
"Железничар" Нови Сад

43. Планинарски маратон на Фрушкој гори

1.000.000,00

4.

Рукометни клуб "Растимо"

Међународни турнир у рукомету и мини рукометуРастимо –трофеј града Новог Сада

920.000,00

5.

Коњички Клуб "КОЊИЧКИ ЦЕНТАР
НОВОСАДСКИ САЈАМ"

Међународни препонски куп Сајам спорта 2020

650.000,00

6

Рвачки клуб "Нови Сад"

Међународни турнир ''Јован Богић Пуфика''

600.000,00

7

Спортски клуб "MERIDIANA"

Futures Serbia 2020

500.000,00

8.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЏУДО И САМБО
КЛУБ "СЛАВИЈА"

Меморијални турнир ''Светозар Михаиловић –
Дража 2020''

500.000,00

9.

Атлетски клуб "Борац" са Клисе

IV Атлетска манифестација ''Од школске клупе до
атлетске стазе''

450.000,00

10.

РУКОМЕТНИ КЛУБ "АДУТ"

7.Хуманитари турнир у мини рукомету ''Гол за
осмех 2020''

450.000,00

11.

Карате клуб "Маваши"

XVII Куп пријатељства

300.000,00

12.

КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА "НОВИ САД"

Васкршњи турнир 2020

300.000,00

13.

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ "ВЕЛО"

21. Међународна јуниорска бициклистичка трка
''Трофеј Сајамског града’’

300.000,00

14.

Спортски клуб "КБС ВОЈВОДИНА"

''Куп Новог Сада 2020''

280.000,00

15.

Пливачки клуб "Војводина"

21. Међународни ускршњи пливачки митинг 2020
(11.04.2020)

280.000,00

16.

Кошаркашки клуб "КАДЕТ"

''XXVIII Меморијални КУП ДЕМШАР''

250.000.00

17.

Новосадски шаховски клуб

Међународни шаховски турнири Нови Сад - турска
шаховска организација

250.000,00

18.

Стонотениски клуб НОВИ САД

Државно сениорско првенство у стоном тенису

200.000,00

19.

Пливачки клуб "НОВИ САД"

Организација међународног пливачког митинга
''Змај 2020''

200.000,00

20.

Џудо клуб "Војводина"

Џудо турнир ''Војводина 2020''

200.000,00

21.

Клуб ритмичке гимнастике РИТМИКА

Девети међународни турнир у ритмичкој гимнастици
''Трофеј Новог Сада 2020''

200.000,00

22.

СПОРТСКИ СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ
"ПАНОНИЈА"

6. Међународно отворено Првенство града Новог
Сада за јуниоре и јуниорке

200.000,00

23.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ВОЈВОДИНА 6. Међународно отворено Првенство града Новог
2011"
Сада за кадете и кадеткиње

200.000,00

24.

Куглашки клуб "Бачка"

Међународни турнир Новог Сада - ''Бачка опен
2020''

200.000,00

25.

Омладински фудбалски Клуб
"СЛАВИЈА"

Славија куп 2020

200.000,00

26.

ТЕНИС КЛУБ "ПЕТАР МИШИЋ"

11.Меморијални турнир ''Петар Мишић''

180.000,00

27.

Клизачки клуб "Војводина"

''Нови Сад на леду 2020''

150.000,00

28.

Фудбалски клуб "МОСКВА"

''Видовдански турнир 2020''

150.000,00

29.

Женски рукометни клуб "ВОЈВОДИНА" Гол за петицу 2020

150.000,00

30.

Фудбалски клуб "Црвена Звезда" Нови
Видовдански турнир млађих категорија
Сад

150.000,00

31.

Одбојкашки клуб "FUTOG-WEST"

Интернационални ''Futog West'' турнир у мини
одбојци 2020

150.000,00

32.

Кајак кану клуб "Лиман"

Мајски кајакашки ''Куп Новог Сада''

100.000,00

33.

Шаховски клуб слепих "АН ПАСАН"

58. Међународни октобарски турнир слепих

УКУПНО:

100.000,00
11.760.000,00''

16. јул 2020.
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II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2020-194-II
7. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

На основу члана 67. тачка 18. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“ број 11/19), а у складу
са чланом 99. став 5. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 –
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука
УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.
закон и 9/20) и чланом 3. став 2. Одлуке о отуђењу
грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/15, 8/16, 74/16,
38/18, 45/18 и 31/19), Градско веће Града Новог Сада, на
325. седници од 10. јула 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2020. ГОДИНУ
I. У Решењу о Програму отуђења грађевинског земљишта
за 2020.годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
62/19, 3/20, 11/20 и 15/20), у Програму који је саставни део
овог решења у делу: „I. Програм отуђења грађевинских
парцела у својини Града Новог Сада“, после тачке 39. додају
се тач. 40. до 54. које гласе:
„
40.

Каћ – ул.Стефана Немање

428/37

К.О.Каћ

850

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк

41.

Каћ – ул.Стефана Немање

428/38

К.О.Каћ

880

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк

42.

Каћ – ул.Стефана Немање

428/39

К.О.Каћ

868

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк

43.

Каћ – ул.Стефана Немање

428/40

К.О.Каћ

857

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк

44.

Каћ – ул.Стефана Немање

428/41

К.О.Каћ

918

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк

45.

Каћ – ул.Стефана Немање

428/7

К.О.Каћ

776

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк

46.

Каћ – ул.Стефана Немање

428/8

К.О.Каћ

776

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк

47.

Каћ – ул.Стефана Немање

428/9

К.О.Каћ

775

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк

48.

Петроварадин – ул.Милене
Павловић Барили

3063/4

К.О.
Петроварадин

514

породично становање

до П+1+Пк

49.

Ченеј – ул.Ратарска

439/61

К.О.Ченеј

1298

породично становање

до П+1+Пк

50. Ветерник – ул. Фрушкогорска

539/1

К.О.Ветерник

718

породично становање

до П+1+Пк

51.

Руменка – ул.Ослобођења

578/2

К.О.Руменка

3837

пословање у зони
централних функција

до П+2

52.

Руменка – ул.Ослобођења

578/3

К.О.Руменка

3903

пословање у зони
централних функција

до П+2

53.

Руменка – ул.Ослобођења

578/4

К.О.Руменка

3937

пословање у зони
централних функција

до П+2

54.

Футошки пут

5814/4

К.О.Нови Сад II

719

пословање

до П+2+Пк
”
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II. У делу „ II. Програм отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада”, после тачке 21. додају се тач. 22. и
23. које гласе:
„
22.

Ветерник – угао ул. Иве Лоле
Рибара и ул. Браће Токин

1066/4 и
1066/5

К.О.Ветерник

361

пословање са
становањем

до П+1+Пк

23.

Адице - ул. Љубице Раваси

2571/24

К.О.Ветерник

229

породично
становање

до П+1+Пк
”

III. У делу „III. Програм отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта
и формирање грађевинске парцеле“, после тачке 6. додаје се тачка 7. која гласи:
„
7.

Буковац – ул.Бранка Ћопића
бр.2

1429/6 и
1429/7

Буковац

10

породично
становање

изграђен је објекат
– складиште
спратности П+Т
”

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак отуђења непокретности у јавној
својини Града Новог Сада из тачке I. овог решења,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-1/2019-1068-II
10. јул 2020. године
НОВИ САД

- води записник о току поступка отуђења непокретности у јавној својини Града Новог Сада,
- сачини образложен предлог за отуђење непокретности у јавној својини Града Новог Сада са нацртом
решења о отуђењу непокретности у јавној својини
Града Новог Сада и
- достави предлог са нацртом решења о отуђењу
непокретности у јавној својини Града Новог Сада
Градском већу Града Новог Сада путем Градске
управе за имовину и имовинско-правне послове.

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 4. Одлуке о отуђењу непокретности у
јавној својини Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица
Војвођанских бригада број 7 („Службени лист Града Новог
Сада“, број 15/20), Градско веће Града Новог Сада, на 325.
седници од 10. јула 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА НОВОГ САДА, У НОВОМ САДУ,
УЛИЦА ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 7,
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
I. Образује се Комисија за отуђење непокретности у
јавној својини Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица
Војвођанских бригада број 7, путем јавног надметања (у
даљем тексту: Комисија), и то пословне зграде за коју није
утврђена делатност, број зграде 1, површине у габариту
526 m2, корисне површине 6.463,80 m2, спратности: подрум,
приземље и 13 спратова, изграђеној на катастарској парцели
број 7952 КО Нови Сад II са посебним деловима зграде и
са грађевинском парцелом број: 7952 КО Нови Сад II, у
површини од 850 m2, у Новом Саду, Војвођанских бригада
број 7.

III. Комисија има председника, заменика председника,
пет чланова и њихове заменике.
IV. Стручне и административне послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за имовину и имовинско-правне послове.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-94/2020-1-II
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

468
На основу члана 4. Одлуке о отуђењу непокретности у
јавној својини Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица
Војвођанских бригада број 7 („Службени лист Града Новог
Сада“, број 15/20), Градско веће Града Новог Сада, на 325.
седници од 10. јула 2020. године, доноси

16. јул 2020.
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА НОВОГ САДА, У НОВОМ САДУ,
УЛИЦА ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА БРОЈ 7,
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
I. У Комисију за отуђење непокретности у јавној својини
Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица Војвођанских бригада број 7, путем јавног надметања (у даљем тексту:
Комисија), и то пословне зграде за коју није утврђена делатност, број зграде 1, површине у габариту 526 m2, корисне
површине 6.463,80 m2, спратности: подрум, приземље и
13 спратова, изграђеној на катастарској парцели број 7952
КО Нови Сад II са посебним деловима зграде и са
грађевинском парцелом број: 7952 КО Нови Сад II, у површини од 850 m2, у Новом Саду, Војвођанских бригада број
7, именују се:
за председника:
- АДРИЈАНА МЕСАРОВИЋ, помоћник Градоначелника
Града Новог Сада
за заменика председника:
- МИЛИЈАНА РАДОВАНОВИЋ, Служба за заједничке
послове Града Новог Сада,
за чланове:
1. МИЛАНА СУЧЕВИЋ, Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције,
за заменика:
- ТАЊА КРКЉИЋ, Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције,
2. ПРЕДРАГ ДАШИЋ, Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције
за заменика:
- ЗОРАН СРДАНОВИЋ, Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције,
3. ВЕСНА БАБИЋ, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове,
за заменика:
- ЈОВАНА РАДОЈЧИЋ ДУКИЋ, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове,
4. МАЈА ГРЛИЋ, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове,
за заменика:
- ГОРДАНА ДУДУКОВИЋ, Градска управа за имовину
и имовинско-правне послове и
5. ВЕРА ЗОРИЋ, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове,
за заменика:
- НАТАША ТЕОФИЛОВИЋ, Градска управа за имовину
и имовинско-правне послове.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-94/2020-2-II
10. јул 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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДАНИЦА МАТОВИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за прописе,
почев од 11. јула 2020. године, до постављења заменика
начелника Градске управе за прописе, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начелника
управе за поједине области, када је према посебном закону,
градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
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службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.

16. јул 2020.

државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.

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

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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/n
10. јул 2020. године
НОВИ САД

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

Градоначеник
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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/ž
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. ТАТЈАНА ГЛАДОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика шефа Службе за заједничке
послове, почев од 11. јула 2020. године, до постављења
заменика шефа Службе за заједничке послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- 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
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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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГОРДАНА МОРАВСКИ, дипломирани правник-мастер,
поставља се за в.д. директора Бироа за пружање правне
помоћи, почев од 11. јула 2020. године, до постављења
директора Бироа за пружање правне помоћи, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- 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,
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постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да Гордана Моравски, дипломирани
правник-мастер, у време постављања за вршиоца дужности
има статус службеника и да има положен правосудни испит,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности 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-020-4/2020-29/b1
10. јул 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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси
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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, 95/18
– др. закон и 86/19- 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 Чедомир Шкорић, дипломирани
правник, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника да има положен правосудни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/c1
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. ЧЕДОМИР ШКОРИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика директора Бироа за пружање правне
помоћи, почев од 11. јула 2020. године, до постављења
заменика директора Бироа за пружање правне помоћи, по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
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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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Мр ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ, поставља се за в.д.
начелника Градске управе за здравство, почев од 11. јула
2020. године, до постављења начелника Градске управе
за здравство, 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) којим је прописано 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, 95/18
– др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начелника
управе за поједине области, када је према посебном закону,
градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да мр Драгана Којадиновић, у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника
и положен државни стручни испит, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/h
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

16. јул 2020.

РЕШЕЊЕ
I. ТАТЈАНА КАШИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде, поставља се за в.д. начелника Градске управе за
заштиту животне средине, почев од 11. јула 2020. године,
до постављења начелника Градске управе за заштиту
животне средине, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начелника
управе за поједине области, када је према посебном закону,
градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да Татјана Кашић, дипломирани инжењер
пољопривреде, у време постављања за вршиоца дужности
има статус службеника и положен државни стручни испит,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/k
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

16. јул 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 32 – страна 937.

475

476

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 325. седници од 10. јула 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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ЕЛМА БЈЕЛИЦА, дипломирани хемичар - биохемије,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за заштиту животне средине, почев од 11. јула 2020. године,
до постављења заменика начелника Градске управе за
заштиту животне средине, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

I. ВЛАСТИМИР МАСТИЛОВИЋ, мастер економиста,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за спорт и
омладину, почев од 11. јула 2020. године, до постављења
начелника Градске управе за спорт и омладину, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- 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 Елма Бјелица, дипломирани хемичар
- биохемије, у време постављања за вршиоца дужности
има статус службеника и положен државни стручни испит,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- 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 Властимир Мастиловић, мастер
економиста, у време постављања за вршиоца дужности
има статус службеника и положен државни стручни испит,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/l
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/f
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
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 325. седници од 10. јула 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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Др ОГЊЕН КРСМАНОВИЋ поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омладину, почев
од 11. јула 2020. године, до постављења заменика начелника Градске управе за спорт и омладину, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење

РЕШЕЊЕ
I. ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ, дипломирани правник, поставља се за в.д. начелника Градске управе за урбанизам и
грађевинске послове, почев од 11. јула 2020. године, до
постављења начелника Градске управе за урбанизам и
грађевинске послове, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начелника
управе за поједине области, када је према посебном закону,
градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да Огњен Крсмановић, у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника
и положен државни стручни испит, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начелника
управе за поједине области, када је према посебном закону,
градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да Дејан Михајловић, дипломирани
правник, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/g
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/i
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
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 325. седници од 10. јула 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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ВЛАДИМИР МИЛЕНКОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за урбанизам и грађевинске послове, почев од 11. јула
2020. године, до постављења заменика начелника Градске
управе за урбанизам и грађевинске послове, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

I.ВЕРА ГРКАВАЦ, дипломирани правник, поставља се
за в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију
заштиту, почев од 11. јула 2020. године, до постављења
начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту,
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до 09. септембра 2020. године.
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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начелника
управе за поједине области, када је према посебном закону,
градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да Владимир Миленковић, дипломирани
правник, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- др. закон) прописано је да за начелника
управе за поједине области, када је према посебном закону,
градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да Вера Гркавац, дипломирани правник,
у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника и положен државни стручни испит, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/j
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/o
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
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 325. седници од 10. јула 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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. НЕНАД ДРАШКОВИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за социјалну
и дечију заштиту, почев од 11. јула 2020. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за
социјалну и дечију заштиту, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

I. ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, дипломирани правник, поставља се за в.д. начелника Градске управе за комуналне
послове, почев од 12. јула 2020. године, до постављења
начелника Градске управе за комуналне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начелника
управе за поједине области, када је према посебном закону,
градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да Ненад Драшковић, дипломирани
правник, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је 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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начелника
управе за поједине области, када је према посебном закону,
градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да Зоран Станојевић, дипломирани
правник, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/p
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/d
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
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 325. седници од 10. јула 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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ГОРДАНА ВУКОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за комуналне послове, почев од 11. јула 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. ДЕЈАН МАНДИЋ, дипломирани економиста, поставља
се за в.д. начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, почев од 11. јула 2020. године,
до постављења начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начелника
управе за поједине области, када је према посебном закону,
градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да Гордана Вуковић, дипломирани
економиста, у време постављања за вршиоца дужности
има статус службеника и положен државни стручни испит,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/dž
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

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

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начелника
управе за поједине области, када је према посебном закону,
градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/đ
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
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 325. седници од 10. јула 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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ГОРДАНА ГРАБОВАЦ, дипломирани инжењер за
предузетни менаџмент, поставља се за в.д. заменика
начелника Градске управе за грађевинско земљиште и
инвестиције, почев од 11. јула 2020. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.

I. ЗОРИЦА ШИЈАК, дипломирани математичар-математика финансија, поставља се за в.д. начелника Градске
управе за културу, почев од 11. јула 2020. године, до
постављења начелника Градске управе за културу, по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начелника
управе за поједине области, када је према посебном закону,
градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/e
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- 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 Зорица Шијак, дипломирани математичар-математика финансија, у време постављања за
вршиоца дужности има статус службеника и положен
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/r
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

16. јул 2020.
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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 325. седници од 10. јула 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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ДРАГАН АЛЕКСИЋ, дипломирани правник-мастер,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за културу, почев од 11. јула 2020. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за културу, по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

I. ЂОРЂЕ БАСАРИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја
- мастер, поставља се за в.д. начелника Градске управе
за саобраћај и путеве, почев од 11. јула 2020. године, до
постављења начелника Градске управе за саобраћај и
путеве, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три
месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- 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 Драган Алексић, дипломирани
правник-мастер, у време постављања за вршиоца дужности
има статус службеника и положен државни стручни испит,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- 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 Ђорђе Басарић, дипломирани инжењер
саобраћаја - мастер, у време постављања за вршиоца
дужности има статус службеника и положен државни стручни
испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази
да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности
у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено
као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/s
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/lj
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
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 325. седници од 10. јула 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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. РАДИВОЈ ПАВЛОВ, дипломирани саобраћајни инжењер,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе за
саобраћај и путеве, почев од 11. јула 2020. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за
саобраћај и путеве, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

Образложење

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- 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 Радивој Павлов, дипломирани
саобраћајни инжењер, у време постављања за вршиоца
дужности има статус службеника и положен државни
стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази
да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности
у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено
као у диспозитиву Решења.

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- др. закон) прописано је да за начелника
управе за поједине области, када је према посебном закону,
градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да Саша Билиновић, дипломирани правник, у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника и положен државни стручни испит, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
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-020-4/2020-29/m
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/š
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
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 325. седници од 10. јула 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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ФЕРЕНЦ БАНЧИ, дипломирани инжењер пољопривреде, поставља се за в.д. директора Дирекције за робне
резерве, почев од 11. јула 2020. године, до постављења
директора Дирекције за робне резерве, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење

I. Др ЛИДИЈА ТОМАШ, поставља се за в.д. начелника
Градске управе за образовање, почев од 11. јула 2020.
године, до постављења начелника Градске управе за
образовање, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- 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 Ференц Банчи, дипломирани инжењер
пољопривреде, у време постављања за вршиоца дужности
има статус службеника и положен државни стручни испит,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- др. закон) прописано је да за начелника
управе за поједине области, када је према посебном закону,
градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да др Лидија Томаш, у време постављања
за вршиоца дужности има статус службеника и положен
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/a1
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/nj
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
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 325. седници од 10. јула 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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. РАДЕ ЈОВАНОВИЋ поставља се за в.д. начелника
Градске управе за финансије, почев од 11. јула 2020. године,
до постављења начелника Градске управе за финансије,
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- 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 Раде Јовановић, у време постављања
за вршиоца дужности има статус службеника и положен
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона,
те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/t
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

I. СЛОБОДАН ПРПА, дипломирани економиста, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за финансије,
почев од 11. јула 2020. године, до постављења заменика
начелника Градске управе за финансије, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- 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 Слободан Прпа, дипломирани
економиста, у време постављања за вршиоца дужности
има статус службеника и положен државни стручни испит,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/u
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
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 325. седници од 10. јула 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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. СТАНИСЛАВА ПРПА, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. начелника Градске пореске управе,
почев од 11. јула 2020. године, до постављења начелника
Градске пореске управе, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

I. МИРА ЖИВКОВИЋ-ДРЕЗГИЋ, дипломирани економиста-мастер, поставља се за в.д. заменика начелника
Градске пореске управе, почев од 11. јула 2020. године,
до постављења заменика начелника Градске пореске
управе, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три
месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- 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 жделокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да Станислава Прпа, дипломирани економиста, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начелника
управе за поједине области, када је према посебном закону,
градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да Мира Живковић-Дрезгић, дипломирани
економиста-мастер, у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника и положен државни стручни
испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази
да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности
у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено
као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/v
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/z
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
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 325. седници од 10. јула 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 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. МИРЈАНИ МАРКОВИЋ, дипломираном правнику,
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
имовину и имовинско-правне послове, почев од 13. јула
2020. године, до постављења начелника Градске управе
за имовину и имовинско-правне послове по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

I. ВЕРИ ЗОРИЋ, дипломираном правнику, продужава
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за
имовину и имовинско-правне послове, почев од 13. јула
2020. године, до постављења заменика начелника Градске
управе за имовину и имовинско-правне послове по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

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

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) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- 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 Мирјана Марковић, дипломирани
правник, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, и да у време постављања за
вршиоца дужности има статус службеника, има положен
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
а у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање Градске управе за имовину и имовинско-правне
послове, одлучено је као у диспозитиву Решења.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/c
10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/č
10. јул 2020. године
НОВИ САД

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, 95/18
– др. закон и 86/19- 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 Зорић, дипломирани правник,
показала изузетно залагање и резултате на пословима које
је обављала, и да у време постављања за вршиоца
дужности има статус службеника, да има положен
правосудни испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за имовину и имовинско-правне послове,
одлучено је као у диспозитиву Решења.

Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

16. јул 2020.
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РЕШЕЊЕ

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 325. седници од 10. јула 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. СРЂАНУ ЈАКОВЉЕВУ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе
за образовање, почев од 13. јула 2020. године, до постављења заменика начелника Градске управе за образовање
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
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, 95/18
– др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начелника
управе за поједине области, када је према посебном закону,
градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за образовање,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-29/ć
Дана: 10. јул 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

I. Одобрава се да се у Одлуци о буџету Града Новог
Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 58/19), у члану 13, у оквиру Раздела 14, Глава 14.01
– ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО, у Функцији 760 –
Здравство некласификовано на другом месту, за нови
Пројекат: Спровођење активности поводом појаве пандемије
вируса COVID-19 (шифра 1801-0011), у оквиру Програма
12: Здравствена заштита (шифра 1801), распореде средства
у укупном износу од 5.861.710,00 динара, што је динарска
противвредност износа од 50.000,00 EUR, који није планиран Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину,
а дозначен је Граду Новом Саду у складу са Споразумом
о пружању финансијског доприноса број: SAMRS/2020/
FP/01/SRB од 15. маја 2020. године, који су закључили
Градоначелник Града Новог Сада и Словачка агенција за
међународну развојну сарадњу, коју заступа амбасадор
Републике Словачке у Републици Србији.
II. Задужује се Градска управа за финансије да, сагласно
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), у разделу Градске управе за здравство, у Посебном делу Одлуке о буџету
Града Новог Сада за 2020. годину, изврши распоређивање
средстава из тачке I. овог решења, као нови извор
финансирања 05 – Донације од иностраних земаља, на
нову позицију буџета 430_1, за апропријацију економске
класификације 464 – Дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање.
III. Задужђује се Градска управа за финансије да у складу
са тачком II. овог решења изврши одговарајућа усклађивања
износа средстава у Општем, Посебном и Програмском делу
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину.
IV. Задужује се Градска управа за здравство да у складу
са овим решењем изврши одговарајуће измене Финансијског
плана прихода и примања и расхода и издатака Градске
управе за здравство за 2020. годину, ради извршавања
расхода по основу дозначене донације.
V. Решење доставити:
- Градској управи за здравство и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет и
- Сектору за трезор.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

Градоначелник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-25/2020-II
1. јул 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и
члана 21. став 3. Одлуке о буџету Града Новог Сада за
2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
58/19), а поводом Захтева за промену апропријације Градске управе за здравство, број XII-50-1-86-1/20 од 25. јуна
2020. године, који је достављен Градској управи за
финансије, Градоначелник Града Новог Сада доноси

На основу члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и
члана 21. став 3. Одлуке о буџету Града Новог Сада за
2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
58/19), а поводом Захтева за промену апропријације Градске
управе за културу, број X-6-3/20-119 од 3. јула 2020. године,
који је достављен Градској управи за финансије, Градоначелник Града Новог Сада доноси
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РЕШЕЊЕ
I. Одобрава се да се у Одлуци о буџету Града Новог
Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 58/19), у члану 13, у оквиру Раздела 12, Глава 12.01
– ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, у Функцији 820 – Услуге
културе, за Програмску активност: Јачање културне
продукције и уметникчког стваралаштва (шифра 1201-0002),
у оквиру Програма 13: Развој културе и информисања
(шифра 1201), распореде средства у укупном износу од
12.214.302,00 динара, која нису планирана Одлуком о буџету
Града Новог Сада за 2020. годину, а дозначена су у буџет
Града Новог Сада у складу са решењима Покрајинског
секретаријата за финансије, бр. 102-401-24/2020-02-22 и
102-401-24/2020-02-23 од 29. маја 2020. године на име
доделе бесповратне финансијске помоћи за самосталне
уметнике, као и 102-401-24/2020-02-47 и 102-401-24/202002-48 од 26. јуна 2020. године, на име доделе бесповратне
финансијске помоћи за самосталне уметнике (уплата
припадајућих пореза).
II. Задужује се Градска управа за финансије да, сагласно
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), у разделу Градске управе за културу, у Посебном делу Одлуке о буџету
Града Новог Сада за 2020. годину, изврши распоређивање
наменских трансферних средстава из тачке I. овог решења,
као нови извор финансирања 07- Трансфери од других
нивоа власти, на позицији буџета 349, за апропријацију
економске класификације 481 – Дотације невладиним
организацијама, тако да укупан план средстава из буџета
за ову апропријацију из свих извора финансирања износи
172.698.741,00 динара.
III. Задужђује се Градска управа за финансије да у складу
са тачком II. овог решења изврши одговарајућа усклађивања
износа средстава у Општем, Посебном и Програмском делу
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину.
IV. Задужује се Градска управа за културу да у складу
са овим решењем изврши одговарајуће измене Финансијског
плана прихода и примања и расхода и издатака Градске
управе за културу за 2020. годину, ради извршавања
расхода по основу дозначеног наменског трансфера из
буџета Аутономне Покрајине Војводине.
V. Решење доставити:
- Градској управи за културу и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет и
- Сектору за трезор.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-27/2020-II
9. јул 2020. године
НОВИ САД
по овлашћењу
Број: II-020-2/2020-5113
од 6. јула 2020. године
члан Градског већа
Владимир Стојковић, с.р.

16. јул 2020.

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

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
СТЕВАНА СРЕМЦА БР. 7 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Стевана
Сремца бр. 7 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним
пројектом број С-108/20 од 23. јуна 2020. године, који је
израдила Градска управа за грађевинско земљиште и
инвестиције, Служба за развој и управљање саобраћајем.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 15. јул 2020. године.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3323/2020
1. јул 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10,
44/11, 38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17,
42/18, 59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
ВОЈВОДЕ ШУПЉИКЦА БР. 19 У НОВОМ САДУ

16. јул 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици војводе
Шупљикца бр. 19 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним
пројектом број С-109/20 од 24. јуна 2020. године, који је
израдила Градска управа за грађевинско земљиште и
инвестиције, Служба за развој и управљање саобраћајем.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 15. јул 2020. године.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3324/2020
1. јул 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10,
44/11, 38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17,
42/18, 59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
СТЕВАНА МОКРАЊЦА БР. 18 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Стевана
Мокрањца бр. 18 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним
пројектом број С-097/20 од 24. јуна 2020. године, који је
израдила Градска управа за грађевинско земљиште и
инвестиције, Служба за развој и управљање саобраћајем.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.

Број 32 – страна 951.

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 15. јул 2020. године.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3322/2020
1. јул 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10,
44/11, 38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17,
42/18, 59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
ОМЛАДИНСКОГ ПОКРЕТА БР. 14Б
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Омладинског покрета бр. 14б у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним
пројектом број С-096/20 од 24. јуна 2020. године, који је
израдила Градска управа за грађевинско земљиште и
инвестиције, Служба за развој и управљање саобраћајем.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 15. јул 2020. године.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3321/2020
1. јул 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.
476

Градско веће
477
464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

Правилник о допуни Правилника о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за услугу
персоналне асистенције

478
929

Решење о измени Решења о одобравању
средстава за реализацију годишњих програма спортских организација са територије Града Новог Сада за 2020. годину

929

Решење о допунама Решења о Програму
отуђења грађевинског земљишта за 2020.
годину

931

Решење о образовању Комисије за отуђење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица Војвођанских бригада број 7, путем јавног
надметања

479

480

481

932

Решење о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за отуђење непокретности у јавној својини Града Новог
Сада, у Новом Саду, Улица Војвођанских
бригада број 7, путем јавног надметања

932

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

933

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

934

Решење о постављењу в.д. директора
Бироа за пружање правне помоћи
(ГОРДАНА МОРАВСКИ)
Решење о постављењу в.д. заменика
директора Бироа за пружање правне
помоћи (ЧЕДОМИР ШКОРИЋ)
Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за здравство
(Мр ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ)
Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за заштиту животне
средине (ТАТЈАНА КАШИЋ)
Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за заштиту
животне средине (ЕЛМА БЈЕЛИЦА)

482

483

484

485

486
934
487
935
488
935
489
936
490
937

Предмет

Страна

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

937

Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за спорт и
омладину (Др ОГЊЕН КРСМАНОВИЋ)

938

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

938

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

939

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

939

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

940

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за комуналне послове
(ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ)

940

Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за комуналне послове (ГОРДАНА ВУКОВИЋ)

941

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

941

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

942

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

942

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

943

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

943

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

944

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

944
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491

492

493

494

495

496

497

498

499

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

Страна

945

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за образовање
(Др ЛИДИЈА ТОМАШ)

945

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

946

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

946

500

Решење о одобрењу да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада за 2020.
годину распореде средства Градској
упарви за здравство

501

Решење о одобрењу да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада за 2020.
годину распореде средства Градској
упарви за културу

949

Градска управа за саобраћај и путеве
947

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

947

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

Страна

949

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

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

Предмет

Градоначелник

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

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

Рег. бр.

16. јул 2020.

502

503

948
504

948
505
949

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици Стевана
Сремца бр. 7 у Новом Саду

950

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици војводе
Шупљикца бр. 19 у Новом Саду

950

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици Стевана
Мокрањца бр. 18 у Новом Саду

951

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици Омладинског покрета бр. 14б у Новом Саду

951

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

