СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIX - Број 44

НОВИ САД, 14. октобар 2020.

примерак 130,00 динара

ГРАД НОВИ САД

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

Градско веће

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-47/а
6. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

759
На основу члана 16. став 1. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању радне организације „Новосадска
топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени
лист Града Новог Сада“, број 47/16), Градско веће Града
Новог Сада, на 6. седници од 6. октобра 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се претходна сагласност директору Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, да
СВЕТЛАНУ СУЏУМ, дипломираног правника, изабере за
извршног директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2020-409-II
6. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

760
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 6. седници од 6. октобра 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДР ЛИДИЈА ТОМАШ разрешава се дужности в.д. начелника Градске управе за образовање са 6. октобром 2020.
године, ради постављења на другу дужност.

761
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 6. седници од 06. октобра 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ поставља се за в.д. начелника
Градске управе за образовање, почев од 07. октобра 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
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струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за образовање,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-47/с
6. октобар 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 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

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 Срђан Јаковљев, 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-020-4/2020-50/t
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. СРЂАН ЈАКОВЉЕВ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за
образовање, почев од 14. октобра 2020. године, до
постављења заменика 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

14. октобар 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 6. седници од 06. октобра 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДР ЛИДИЈА ТОМАШ, поставља се за в.д. начелника
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, почев од
07. октобра 2020. године, до постављења начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
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бени 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 Томаш др Лидија, 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-020-4/2020-47/b
6. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник

Број 44 – страна 1327.

управе за социјалну и дечију заштиту по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) 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 Ненад Драшковић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, одлучено
је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/h
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

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 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. НЕНАДУ ДРАШКОВИЋУ, дипломираном правнику,
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске
управе за социјалну и дечију заштиту, почев од 12. октобра
2020. године, до постављења заменика начелника Градске

765
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. СТАНИСЛАВИ ПРПИ, дипломираном економисти,
продужава се дужност в.д. начелника Градске пореске
управе, почев од 12. октобра 2020. године, до постављења
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14. октобар 2020.

начелника Градске пореске управе по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

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.

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 и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је Станислава Прпа, дипломирани
економиста, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Градске пореске управе, одлучено је као
у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/m
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

766
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИРА ЖИВКОВИЋ – ДРЕЗГИЋ, дипломирани економиста - мастер, разрешава се дужности в.д. заменика
начелника Градске пореске управе са 11. 10. 2020. године,
протеком времена на које је постављена.

Образложење

Одредбом члана 38. став 1. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), прописано
је да старешини односно његовом заменику престаје дужност протеком времена на које је постављен, укидањем и
реорганизовањем органа и у другим случајевима одређеним
законом.
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.
Решењем Градског већа Града Новог Сада број: II-0204/2020-19/z од 10. јула 2020. године, Мира Живковић –
Дрезгић, дипломирани економиста – мастер, постављена
је на дужност 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 најдужена на три месеца.
Наиме, Решењем Министарства финансија-Пореска
управа број:113-00-27/2015 од 5. новембра 2015. године,
именованој као пореском службенику Министарства
финансија-Пореска управа, Филијала Нови Сад 2, Одељење
за наплату и пореско рачуноводство, Одсек за пореско
рачуноводство, распоређеној на радно место порески
рачуновођа 2, у звању порески инспектор II-основна
функција, одобрено је мировање радног односа због
постављења за вршиоца дужности заменика начелника
Градске пореске управе Града Новог Сада, почев од
28.10.2015. године.

14. октобар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Чланом 79. став 1. тачка Закона о раду („Службени
гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), прописано је да запосленом мирују права и обавезе које се
стичу на раду и по основу рада, осим права и обавеза за
које је законом, општим актом, односно уговором о раду
друкчије одређено, ако одсуствује са рада због избора,
односно именовања на функцију у државном органу, синдикату, политичкој организацији или другу јавну функцију
чије вршење захтева да привремено престане да ради код
послодавца.
Имајући у виду цитиране одредбе позитивно правних
прописа и протек времена на које је именована постављена,
одлучено је као у диспозитиву решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/č1
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

767
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. БРАНИСЛАВ НАДРЉАНСКИ, дипломирани економиста, поставља се за в.д. заменика начелника Градске пореске управе, почев од 12. октобра 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
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, одно-
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сно 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 пореске управе, одлучено
је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/ž
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

768
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. ТАТЈАНА КАШИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде, разрешава се дужности в.д. начелника Градске
управе за заштиту животне средине, са 11. 10. 2020. године,
протеком времена на које је постављена.
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

страна 1330. – Броj 44
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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.
Решењем Градског већа Града Новог Сада број: II-0204/2020-29/k од 10. јула 2020. године, Кашић Татјана, дипломирани инжењер пољопривреде, постављена је 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.
Имајући у виду цитиране одредбе позитивно правних
прописа и протек времена на које је именована постављена,
одлучено је као у диспозитиву решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/b1
9. октобар 2020. године
НОВИ САД

14. октобар 2020.

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 Драгица Бранковић, 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.

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

769
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/s
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. Мр ДРАГИЦА БРАНКОВИЋ поставља се за в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине, почев
од 12. октобра 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
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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 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЕЛМА БЈЕЛИЦА, дипломирани хемичар - биохемије,
разрешава се дужности в.д. заменика начелника Градске
управе за заштиту животне средине, са 11. 10. 2020. године,
протеком времена на које је постављена.

14. октобар 2020.
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II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

РЕШЕЊЕ

Образложење

I. АНДРИЈАНА ЧАПКО, специјалиста струковни економиста, поставља се за в.д. заменика начелника Градске
управе за заштиту животне средине, почев од 12. октобра
2020. године, до постављења заменика начелника Градске
управе за заштиту животне средине, по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже на три месеца.

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 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.
Решењем Градског већа Града Новог Сада број: II-0204/2020-29/l од 10. јула 2020. године, Бјелица Елма, дипломирани хемичар- биохемије, постављена је 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.
Имајући у виду цитиране одредбе позитивно правних
прописа и протек времена на које је именована постављена,
одлучено је као у диспозитиву решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/c1
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

771
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 9.10. 2020. године,
доноси

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

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) 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 заштиту животне
средине, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/š
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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14. октобар 2020.

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 9. седници од 09.10 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДЕЈАНУ МАНДИЋУ, дипломираном економисти, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције, почев од 12. октобра
2020. године, до постављења начелника Градске управе
за грађевинско земљиште и инвестиције по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
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 грађевинско
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/c
9. октобар 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 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

I. ГОРДАНА ГРАБОВАЦ, дипломирани инжењер за предузетни менаџмент, разрешава се дужности в.д. заменика
начелника Градске управе за грађевинско земљиште и
инвестиције са 11. 10. 2020. године, протеком времена на
које је постављена.
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.
Решењем Градског већа Града Новог Сада број: II-0204/2020-29/е од 10. јула 2020. године, Грабовац Гордана,
дипломирани инжењер за предузетни менаџмент,
постављена је 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.
Имајући у виду цитиране одредбе позитивно правних
прописа и протек времена на које је именована постављена,
одлучено је као у диспозитиву решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/а1
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

14. октобар 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 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЈЕЛЕНА КРУНИЋ, димломирани економиста, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, почев од 12. октобра 2020. године,
до постављења заменика начелника Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) 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 Јелена Крунић, 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.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/r
9. октобар 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 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИРЈАНА МАРКОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за имовину
и имовинско-правне послове, почев од 14. октобра 2020.
године, до постављења начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) 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.
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Имајући у виду да Мирјана Марковић, дипломирани
правник, има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/u
9. октобар 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 9. седници од 09.10 2020. године,
доноси

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Вера Зорић, дипломирани правник,
има положен правосудни испит, и да у време постављања
за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/v
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. ВЕРА ЗОРИЋ, дипломирани правник, поставља се за
в.д. заменика начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, почев од 14. октобра 2020. године,
до постављења заменика начелника Градске управе за
имовину и имовинско-правне послове, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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.

14. октобар 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 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. ТАТЈАНИ ГЛАДОВИЋ, дипломираном економисти,
продужава се дужност в.д. заменика шефа Службе за
заједничке послове, почев од 12. октобра 2020. године, до
постављења заменика шефа Службе за заједничке послове
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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
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одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.
Имајући у виду да је Татјана Гладовић, дипломирани
економиста, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Службе за заједничке послове, одлучено
је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/n
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
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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.
Имајући у виду да је Зоран Станојевић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за комуналне послове, одлучено је као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/a
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

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 9. седници од 09.10.2020. године,
доноси

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

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) 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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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГОРДАНИ ВУКОВИЋ, дипломираном економисти,
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске
управе за комуналне послове, почев од 12. октобра 2020.
године, до постављења заменика начелника Градске управе
за комуналне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.

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

Имајући у виду да је Властимир Мастиловић, мастер
економиста, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Градске управе за спорт и омладину,
одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/b
9. октобар 2020. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/č
9. октобар 2020. године
НОВИ САД

Градоначелник

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Милош Вучевић, с.р.

780

781

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 09.10. 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 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ВЛАСТИМИРУ МАСТИЛОВИЋУ, мастер економисти,
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
спорт и омладину, почев од 12. октобра 2020. године, до
постављења начелника Градске управе за спорт и омладину
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

I. ДР ОГЊЕНУ КРСМАНОВИЋУ продужава се дужност
в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омладину, почев од 12. октобра 2020. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за спорт и омладину
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

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

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.

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

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
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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.

управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.

Имајући у виду да је др Огњен Крсмановић, показао
изузетно залагање и резултате на пословима које је
обављао, да има положен државни стручни испит, и да у
време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу
стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за спорт и омладину, одлучено је као у
диспозитиву Решења.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/ć
9. октобар 2020. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/k
9. октобар 2020. године
НОВИ САД

Градоначелник

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Милош Вучевић, с.р.

782

783

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 09.10. 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 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. САШИ БИЛИНОВИЋУ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за привреду, почев од 12. октобра 2020. године, до постављења
начелника Градске управе за привреду по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

I. ЗОРИЦИ ШИЈАК, дипломираном математичару-математика финансија, продужава се дужност в.д. начелника
Градске управе за културу, почев од 12. октобра 2020.
године, до постављења начелника Градске управе за културу по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три
месеца.

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

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

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,
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градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.
Имајући у виду да је Зорица Шијак, дипломирани математичар-математика финансија, показала изузетно
залагање и резултате на пословима које је обављала, да
има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, а у циљу стварања
неопходних услова за рад и функционисање Градске управе
за културу, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/i
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
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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 Драган Алексић, дипломирани
правник-мастер, показао изузетно залагање и резултате
на пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Градске управе за културу, одлучено је
као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/j
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Милош Вучевић, с.р.

784
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДРАГАНУ АЛЕКСИЋУ, дипломираном правникмастеру, продужава се дужност в.д. заменика начелника
Градске управе за културу, почев од 12. октобра 2020.
године, до постављења заменика начелника Градске управе
за културу по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још
три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

785
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДАНИЦИ МАТОВИЋ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе
за прописе, почев од 12. октобра 2020. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за прописе 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
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– 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 Даница Матовић, дипломирани
правник, показала изузетно залагање и резултате на пословима које је обављала, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за прописе, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/g
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
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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 Ђорђе Басарић, дипломирани
инжењер саобраћаја - мастер, показао изузетно залагање
и резултате на пословима које је обављао, да има положен
државни стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за саобраћај и
путеве, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/e
9. октобар 2020. године
НОВИ САД

Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

786
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЂОРЂУ БАСАРИЋУ, дипломираном инжењеру
саобраћаја - мастер, продужава се дужност в.д. начелника
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 12. октобра
2020. године, до постављења начелника Градске управе
за саобраћај и путеве по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже још три месеца.

787
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ

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

I. РАДИВОЈУ ПАВЛОВУ, дипломираном саобраћајном
инжењеру, продужава се дужност в.д. заменика начелника
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 12. октобра
2020. године, до постављења заменика начелника Градске
управе за саобраћај и путеве по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

Образложење

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

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

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.
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Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 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 Радивој Павлов, дипломирани
саобраћајни инжењер, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Градске управе за саобраћај и путеве,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/f
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

14. октобар 2020.

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 Дејан Михајловић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/dž
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

788
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

789
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
I. ДЕЈАНУ МИХАЈЛОВИЋУ, дипломираном правнику,
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
урбанизам и грађевинске послове, почев од 12. октобра
2020. године, до постављења начелника Градске управе
за урбанизам и грађевинске послове по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

I. ВЛАДИМИРУ МИЛЕНКОВИЋУ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, почев од
12. октобра 2020. године, до постављења заменика начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-

14. октобар 2020.
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бени 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 Владимир Миленковић, дипломирани правник, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Градске управе за урбанизам и
грађевинске послове, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/đ
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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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 и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Имајући у виду да је мр Драгана Којадиновић, показала
изузетно залагање и резултате на пословима које је
обављала, да има положен државни стручни испит, и да у
време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу
стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за здравство, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/d
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

791
790
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. МР ДРАГАНИ КОЈАДИНОВИЋ продужава се дужност
в.д. начелника Градске управе за здравство, почев од 12.
октобра 2020. године, до постављења начелника Градске
управе за здравство по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВЕРИЦА ЗОРИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за здравство,
почев од 12. октобра 2020. године, до постављења заменика
начелника Градске управе за здравство, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
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Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 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 Верица Зорић, 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-020-4/2020-50/z
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

14. октобар 2020.

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) 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 Јовановић Раде, показао изузетно
залагање и резултате на пословима које је обављао, да
има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, а у циљу стварања
неопходних услова за рад и функционисање Градске управе
за финансије, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/l
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

793
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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 9. седници од 09.10. 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 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
I. РАДЕТУ ЈОВАНОВИЋУ продужава се дужност в.д.
начелника Градске управе за финансије, почев од 12. октобра 2020. године, до постављења начелника Градске управе
за финансије по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

I. СЛОБОДАНУ ПРПИ, дипломираном економисти, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе
за финансије, почев од 12. октобра 2020. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за
финансије по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још
три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

14. октобар 2020.
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Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) 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 Слободан Прпа, дипломирани економиста, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за финансије, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/lj
9. октобар 2020. године
НОВИ САД

бени 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 Гордана Моравски, дипломирани
правник-мастер, показала изузетно залагање и резултате
на пословима које је обављала, да има положен правосудни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Бироа за пружање правне помоћи, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/o
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

794
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГОРДАНИ МОРАВСКИ, дипломираном правникумастер, продужава се дужност в.д. директора Бироа за
пружање правне помоћи, почев од 12. октобра 2020. године,
до постављења директора Бироа за пружање правне помоћи
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
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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 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЧЕДОМИРУ ШКОРИЋУ, дипломираном правнику,
продужава се дужност в.д. заменика директора Бироа за
пружање правне помоћи, почев од 12. октобра 2020. године,
до постављења заменика директора Бироа за пружање
правне помоћи по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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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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 Чедомир Шкорић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао, да има положен правосудни испит,
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу
стварања неопходних услова за рад и функционисање
Бироа за пружање правне помоћи, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/p
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

14. октобар 2020.

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 Ференц Банчи, дипломирани
инжењер пољопривреде, показао изузетно залагање и
резултате на пословима које је обављао, да има положен
државни стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Дирекције за робне резерве, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-50/nj
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за привреду
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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 9. седници од 09.10. 2020. године,
доноси

РЕШЕЊЕ

На основу поглавља Х. тачка 4. став 16. Ационог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2020. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 1/20, 3/20 и 11/20), поводом
Јавног позива за доделу субвенције за самозапошљавање
жена на територији Града Новог Сада у 2020. години, на
предлог Комисије за реализацију мера запошљавања, в.д.
начелника Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада, доноси

I. БАНЧИ ФЕРЕНЦУ, дипломираном инжењеру пољопривредe, продужава се дужност в.д. директора Дирекције за
робне резерве, почев од 12. октобра 2020. године, до
постављења директора Дирекције за робне резерве по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОДОБРАВАЊУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЖЕНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
У 2020. ГОДИНИ

Образложење

Члан 1.

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.

У Одлуци о одобравању субвенције за самозапошљавање
жена на територији Града Новог Сада у 2020. години („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 34/20 и 38/20) у тачки 2.
у табели досадашњи редни број 50. брише се,
– после редног броја 49. додаје се редни број 50. и гласи:

14. октобар 2020.
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VII-105-3/20-30

Јована Ненадов Бекић

У тачки 4. речи „до 30. септембра 2020. године.“ замењују
се речима: „до 20. октобра 2020. године“.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: VII-3-331/2020-4
2. октобар 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Саша Билиновић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) и члана 9. Одлуке о градским
управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У
УЛИЦИ ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА И У УЛИЦИ
ДРАГЕ СПАСИЋ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици Вељка
Петровића и у Улици Драге Спасић у Новом Саду, у складу
са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-231/20 од
10. септембра 2020. године које је израдило Одељење за
развој и управљање саобраћајем Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. децембар 2020.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-5037/2020
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Број 44 – страна 1345.

Булевар цара Лазара 65/2/7, Нови Сад

200.000,00
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) и члана 9. Одлуке о градским
управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА
У УЛИЦИ ДУШАНА ВАСИЉЕВА
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици Душана
Васиљева у Новом Саду, у складу са Техничким регулисањем
саобраћаја број: ПС0430 од 4. марта 2020. године које је
израдило Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“
Нови Сад.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. децембар 2020.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-5038/2020
9. октобар 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

800
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 ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 6/20, 13/20, 17/20, 20/20, 34/20 и 35/20), у тачки
IV. подтачка 51. се мења и гласи:
„51. у Улици Соње Маринковић, са 57 паркинг-места
према Пројекту број ПС0267-02 из септембра 2020. године,
који је израдио „Паркинг сервис.“

страна 1346. – Броj 44
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II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад да:
- паркиралишта уреди, опреми и да постави саобраћајну
сигнализацију у складу са саобраћајним пројектима и
- да путем средстава јавног информисања обавести
учеснике у саобраћају о условима и могућностима за
коришћење паркиралишта.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Рок за извршење овог решења је 26. октобар 2020.
године.
V. 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-34-5302/2020
5. октобар 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 ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА
ЗА БИЦИКЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА
I. Одређује се опште паркиралиште за бицикле на
следећим локацијам:
1. у Улици Пушкиновој бр.28, у дворишту ОШ „Соња
Маринковић“,
2. на Тргу гелерија бр. 2, код Спомен-збирке Павла
Бељанског,

14. октобар 2020.

11. на Булевару краља Петра I бр. 38, код Средње машинске школе,
12. у Улици Руменачкој бр. 19, код АБЦ маркета,
13. у Улици Бранимира Ћосића бр. 40, код вртића „Палчица“,
14. у дворишту Фудбалског центра „Вујадин Бошков“ у
Ветернику,
15. у Улици радничкој бр. 19а, у дворишту Основне
музичке школе „Јосип Славенски“ и
16. у Улици Симе Милошевића бр. 4, код студентске
мензе.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да
паркиралишта из тачке I. овог решења уреди, опреми и да
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном
пројекту број ПС0443 из августа 2020. године, који је израдио Паркинг сервис.
III. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
V. Рок за извршење овог решења је 27. октобар 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-34-5303/2020
6. октобар 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

3. у Улици Модене бр. 7, код зграде Пореске управе,
4. у Улици Дунавској бр. 37, код Музеја савремене уметности Војводине,
5. у Улици Матице српске бр. 1, у дворишту објекта
Матице српске,
6. у Улици Хајдук Вељковој бр. 11, код сајамске хале
бр. 1,
7. на Тргу Коменског бр. 1, код вртића „Весељко“,
8. на Булевару Михајла Пупина бр. 1, код ТЦ „Сад Нови
Базар“,
9. у Улици радничкој бр. 18, код вртића „Вилењак“,
10. на Булевару ослобођења код бр. 69-71,

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ
ПАРКИРАЛИШТА ЗА ПУТНИЧКЕ
АУТОМОБИЛЕ НА ПЛАТОУ У КОСОВСКОЈ
УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се привремено паркиралиште на платоу у
Косовској улици у Новом Саду на делу катастарске парцеле
број 9313/6 КО Нови Сад I, југозападно од објекта Топлана
„Исток“, до привођења парцеле планираној намени.
Паркиралиште из става 1. ове тачке ће се кориситти као
опште паркиралиште и има капацитет од 90 паркинг места.

14. октобар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном
пројекту број ПС0445 из септембра 2020. године који је
израдио Паркинг сервис.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Рок за извршење овог решења је 28. октобар 2020.
године.
V. 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-34-5340/2020
7. октобар 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

803
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) и члана 9. Одлуке о градским
управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ СТУБИЋА У УЛИЦИ
ЛАЗЕ КОСТИЋА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање стубића у Улици Лазе Костића
у Новом Саду, у складу са Техничким регулисањем
саобраћаја број: С-207/20 од 9. септембра 2020. године,
које је израдило Одељење за развој и управљање
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и
инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. децембар 2020.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-5036/2020
6. октобар 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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804
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) и члана 9. Одлуке о градским
управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ СТУБИЋА У
ТУРГЕЊЕВЉЕВОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање стубића у Тургењевљевој
улици од кућног броја 7 до кућног броја 15 у Новом Саду,
у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број:
С-134/20 од 14. јула 2020. године, које је израдило Одељење
за развој и управљање саобраћајем Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. децембар 2020.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-5035/2020
6. октобра 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

805
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) и члана 9. Одлуке о градским
управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ
И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У
БАЧКОЈ УЛИЦИ И У ДЕЛУ РУМЕНАЧКЕ
УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализације у Бачкој улици и у делу Руменачке улице у Новом Саду, у складу са Техничким
регулисањем саобраћаја број: С-206/20 од 24. септембра
2020. године, које је израдило Одељење за развој и
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управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. децембар 2020.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-5160/2020
6. октобар 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

14. октобар 2020.

14. октобар 2020.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.
772

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

Решење о давању претходне сагласности
директору Јавног комуналног предузећа
„Новосадска топлана“ Нови Сад, да Светлану Суџум, изабере за извршног директора Јавног комуналног предузећа
„Новосадска топлана“ Нови Сад
Решење о разрешењу дужности в.д.
начелника Градске управе за образовање
(др Лидија Томаш)

1332

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

1332

774

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

1333

775

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

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за образовање (Радован
Ковачевић)

1333

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

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

1334

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

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за социјалну и дечију
заштиту (др Лидија Томаш)

1334

Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске управе за комуналне послове (Зоран Станојевић)

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

1335

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

Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске пореске управе
(Станислава Прпа)

1335

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

1336

Решење о разрешењу дужности в.д.
заменика начелника Градске пореске
управе (Мира Живаковић Дрезгић)

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

Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске пореске управе
(Бранислав Надрљански)

1336

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

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

1337

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

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за заштиту животне
средине (мр Драгица Бранковић)

1337

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

1338

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

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

1338

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

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

1339

773

1325

1325

1325

1326

776

777

778
1326
779
1327
780
1327
781
1328
782
1329
783
1329
784
1330
785
1330
786
1330

Страна

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

Градско веће
759

Предмет
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Рег. бр.

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796
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Предмет

Страна

Предмет

Страна

Градска управа за привреду

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

1339

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

1340

797

Одлука о изменама и допуни Одлуке
о одобравању субвенције за самозапошљавање жена на територији Града
Новог Сада у 2020. години

1344

Градска управа за саобраћај и путеве

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

1340

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

1341

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

1341

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

1342

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

1342

798

799

800

801

802

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

1343

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

1343

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

Рег. бр.

14. октобар 2020.

803
804
805

1343

Решење о измени режима саобраћаја
у Улици Вељка Петровића и у Улици
Драге Спасић у Новом Саду

1345

Решење о измени режима саобраћаја
у Улици Душана Васиљева у Новом
Саду

1345

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

1345

Решење о одређивању општих паркиралишта за бицикле на територији
Града Новог Сада

1346

Решење о одређивању привременог
паркиралишта за путничке аутомобиле
на платоу у Косовској улици у Новом
Саду

1346

Решење о постављању стубића у Улици
Лазе Костића у Новом Саду

1346

Решење о постављању стубића у
Тургењевљевој улици у Новом Саду

1347

Решење о постављању успоривача
брзине и саобраћајне сигнализације
у Бачкој улици и у делу Руменачке
улице у Новом Саду

1347

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

