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ГРАД НОВИ САД
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На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 39. тачка 
84. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на VIII 
седници од 29. децембра 2020. године, доноси

ОДЛУКУ 
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА  

НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.

За екстерну ревизију завршног рачуна буџета Града 
Новог Сада за 2020. годину изабраће се, у складу са про-
писима којима се уређују јавне набавке и уз сагласност 
Државне ревизорске институције, лице које испуњава услове 
за обављање послова ревизије финансијских извештаја, 
прописане законом којим се уређује рачуноводство и 
ревизија, уколико Град Нови Сад није обухваћен програмом 
ревизије Државне ревизорске институције за 2021. годину.

Члан 2.

Уговор са изабраним ревизором у складу са законом 
закључиће Председница Скупштине Града Новог Сада или 
лице које она овласти.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-
љивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а објавиће 
се по добијању сагласности Државне ревизорске институције.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-40/2020-I
29. децембар 2020. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

Градско веће
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На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 

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

РЕШЕЊЕ  
О ПРОГРАМУ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА  2021. ГОДИНУ

I.  Овим решењем утврђује се Програм отуђења грађе-
винског земљишта за 2021. годину (у даљем тексту: Про-
грам), који је саставни део овог решења.

II. Програм обухвата неизграђено грађевинско земљиште 
у јавној својини Града Новог Сада, које се може отуђити, 
ради изградње, у складу са планским документом, на основу 
кога се издају локацијски услови, односно грађевинска 
дозвола  у 2021.години.

III. Носилац активности предвиђених овим решењем је 
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције 
(у даљем тексту: Градска управа).

IV. Градска управа подноси Градском већу Града Новог 
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма.

 V. Поступак отуђења грађевинског земљишта за које је 
донета Одлука о покретању поступка отуђења грађевинског 
земљишта на основу Решења о Програму отуђења 
грађевинског земљишта за 2020. годину („Службени лист 
Града Новог Сада“ бр.  62/19, 3/20, 11/20, 15/20, 32/20, 
36/20, 40/20 и 50/20) окончаће се у складу са овим решењем. 

VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.
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I. Програм отуђења грађевинских парцела у својини Града Новог Сада

РБ Локација Број    
парцеле

Катастарска 
општина

Површина 
парцеле  

(у m²)
Намена Спратност

1. Телеп - ул.Нова 2666/2 Нови Сад II 656
вишепородично 

становање средњих 
густина (урбане виле)

до П+2+Пк

2.
РЗ Римски шанчеви 
- ул.Сентандрејски 

пут
73/7 Нови Сад IV 5.547

привреда – делатности 
из области секундарног 
и терцијарног сектора

П,ВП или П+1 
(максимално 

П+2).

3. Ченеј – ул.Вука 
Караџића 185/2 Ченеј 1.630 Породично становање до П+Пк

4. Ченеј – ул.Вука 
Караџића 185/3 Ченеј 1.522 Породично становање до П+Пк

5.
угао Футошког пута 
и Бул. Патријарха 

Павла
1741/1 Нови Сад II 2368 Комерцијално 

пословање
П+1+Пк и П+2+Пк 

без дуплекса

6.
Ново насеље – 

северно од 
Булевара војводе 

Степе
704/26 Нови Сад IV 1626 Пословање на улазном 

правцу
ВП, П+1 или 
П+галерија

7.
Ново насеље – 

северно од 
Булевара војводе 

Степе
704/27 Нови Сад IV 1292 Пословање на улазном 

правцу
ВП, П+1 или 
П+галерија

8.
угао ул.Паје 

Радосављевића и 
ул.Сент андрејски 

пут
634/10 Нови Сад I 297 парохијски дом П

9.
Ново насеље -ул.

Станоја 
Станојевића

10264/1 Нови Сад IV 256 Вишепородично 
становање П+3+Пк

10. Футог - ул.Соње 
Маринковић 1990/26 Футог 1760

простор намењен 
секундарним и 

терцијарним 
делатностима

П до П+2

11. Футог - ул.Соње 
Маринковић 1990/28 Футог 1760

простор намењен 
секундарним и 

терцијарним 
делатностима

П до П+2

12. Футог - ул.Соње 
Маринковић 1990/30 Футог 1760

простор намењен 
секундарним и 

терцијарним 
делатностима

П до П+2

13.
Петроварадин – ул. 

Прерадовићева 2864/16 Петроварадин 200 парохијски дом
П+Пк
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14. Руменка - ул.Бранка 
Радичевића 2008/21 Руменка 578 Породично становање до П+1+Пк

15. Каћ - ул.Стефана 
Немање 429/2 Каћ 891 Породично становање

од П до По+П+1, 
Су+П+Пк или 

П+1+Пк

16. Каћ - ул.Стефана 
Немање 429/3 Каћ 875 Породично становање

од П до По+П+1, 
Су+П+Пк или 

П+1+Пк

17. Каћ - ул.Стефана 
Немање 429/4 Каћ 883 Породично становање

од П до По+П+1, 
Су+П+Пк или 

П+1+Пк

18. Каћ - ул.Стефана 
Немање 429/5 Каћ 891 Породично становање

од П до По+П+1, 
Су+П+Пк или 

П+1+Пк

19. Каћ - ул.Стефана 
Немање 428/2 Каћ 745 Породично становање

од П до По+П+1, 
Су+П+Пк или 

П+1+Пк

20. Каћ - ул.Стефана 
Немање 428/3 Каћ 775 Породично становање

од П до По+П+1, 
Су+П+Пк или 

П+1+Пк

21. Каћ - ул.Стефана 
Немање 428/4 Каћ 776 Породично становање

од П до По+П+1, 
Су+П+Пк или 

П+1+Пк

22. Каћ - ул.Стефана 
Немање 428/5 Каћ 776 Породично становање

од П до По+П+1, 
Су+П+Пк или 

П+1+Пк

23. Каћ - ул.Стефана 
Немање 428/6 Каћ 775 Породично становање

од П до По+П+1, 
Су+П+Пк или 

П+1+Пк

II. Програм отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада

РБ Локација Број    
парцеле

Катастарска 
општина

Површина 
парцеле  

(у m²)
Намена Спратност

1.
Петроварадин -ул.

Прерадовићева 
бр.24

2864/11 Петроварадин 4 за доградњу лифта

2. ул.Успенска бр.12 10587/2 Нови Сад I 27 верски објекти

3. Лединци– ул.Вука 
Караџића 3093 Лединци

973 (обим 
удела Града 

је 2/4)
Породично становање до П+1+Пк

4. ул.Гундулићева 
бр.10 8743 Нови Сад I 225

Вишепородично 
становање са 
пословањем

улични део 
објекта П+4+Пк, 
дворишни део 
објекта П+1+Пк

5. Ср.Каменица 2367/2 Ср.Каменица 1.499 викенд зона П или П+Пк

6.
угао Булевара 

Европе и Футошке 
улице

7706/2 Нови Сад I 76 Вишепородично 
становање  до По+П+4
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III.  Програм отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта 
      за редовну употребу објекта и формирања грађевинске парцеле

РБ Локација Број    
парцеле

Катастарска 
општина

Површина 
парцеле  

(у m²)
Намена Спратност

1. ул.Стојана 
Новаковића 5850/20 Нови Сад I 27 Вишепородично 

становање

дограђен је 
пословни 
простор у 
приземљу 

вишепородичне 
стамбене зграде

2. ул.Ђорђа 
Табаковића бр.30

3392/13, 
3391/33 

и 
3391/34

Нови Сад I 45 Породично становање
дограђена је 

стамбена зграда 
за колективно 

становање

3. Ср.Каменица 
-Мишелук II

5147/7 и 
5148/4 Ср.Каменица 539 Породично становање до П+1+Пк

4. Телеп - ул.Ћирила и 
Методија 7083/1 Нови Сад II 2788 изграђен је пословни 

објекат

хотел је 
спратности 

П+1+Пк1+Пк2 и 
делом П+3, 

депаданс хотела 
спратности 

П+1+Пк1+Пк2 
везни хол са 

тремом 
спратности П и 

кухињом 
спратности П и 

спортско 
рекреативни 

објекат 
спратности 

П+1+Пк, делом 
П-трибине и 

делом П

5. ул.Жарка 
Васиљевића бр.15 9463/3 Нови Сад I 19 Вишепородично 

становање
дограђен је 

вишепородични 
стамбени објекат

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-1/2020-664-II
11. јануар 2021. године
НОВИ САД

    Градоначелник
              Милош Вучевић, с.р.
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На основу члан 28. Одлуке о правима на финансијску 

подршку породици са децом („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 68/17, 42/18, 58/19 и 54/20), Градско веће Града 
Новог Сада, на 31. седници од 11. јануара 2021. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА УЧЕНИКА И 

СТУДЕНАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА 
ПОМОЋ У ШКОЛОВАЊУ И НОМИНАЛНИ 

ИЗНОС ПОМОЋИ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Право на помоћ у школовању, које се реализује путем 
Српског привредног друштва Фондације „Привредник“, Нови 
Сад, оствариће 65 ученика и студената, из средстава буџета 
Града Новог Сада у 2021. години.

2. Номинални износ помоћи из тачке 1. овог решења 
утврђује се у износу од 12.820,00 динара месечно, по корис-
нику.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 2077/2020-II
11. јануар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

4
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. РАДЕ ЈОВАНОВИЋ, поставља се за в.д. начелника 
Градске управе за финансије, почев од 13. јануара 2021. 
године, до постављења начелника Градске управе за 
финансије, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на 
месец дана. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Раде Јовановић, у време постављања 
за вршиоца дужности има статус службеника и положен 
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
произилази да испуњава услове за постављење за врши-
оца 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-020-4/2021-3/d
11. јануар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

5
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СЛОБОДАН ПРПА, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за финансије, почев од 13. јануара 2021. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за 
финансије, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на 
месец дана. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама 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 заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Слободан Прпа, дипломирани еко-
номиста, 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-020-4/2021-3/dž
11. јануар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

6
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, дипломирани правник, 

поставља се за в.д. начелника Градске управе за кому-
налне послове, почев од 14. јануара 2021. године, до 
постављења начелника Градске управе за комуналне 
послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на 
три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Зоран Станојевић, дипломирани прав-
ник, 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-020-4/2021-3/đ
11. јануар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

7
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

I. ГОРДАНА ВУКОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за комуналне послове, почев од 13. јануара 2021. 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".

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Гордана Вуковић, дипломирани еко-
номиста, 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-020-4/2021-3/e
11. јануар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

8
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 31.  седници од 11. јануара 
2021. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЛАСТИМИР МАСТИЛОВИЋ, мастер економиста, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за спорт и 
омладину, почев од 13. јануара 2021. године, до постављења 
начелника Градске управе за спорт и омладину, по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Властимир Мастиловић, мастер еко-
номиста, 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-020-4/2021-3/g
11. јануар 2021. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р
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9
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 31.  седници од 11. јануара 
2021. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Др ОГЊЕН КРСМАНОВИЋ, поставља се за в.д. заме-
ника начелника Градске управе за спорт и омладину, почев 
од 13. јануара 2021. године, до постављења заменика 
начелника Градске управе за спорт и омладину, по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Огњен Крсмановић, у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника 
и положен државни стручни испит, у смислу Закона о запо-
сленима 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-020-4/2021-3/h
11. јануар 2021. 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 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Мр ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ, поставља се за в.д. 
начелника Градске управе за здравство, почев од 13. јануара 
2021. године, до постављења начелника Градске управе 
за здравство, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да мр Драгана Којадиновић, у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника 
и положен државни стручни испит, у смислу Закона о запо-
сленима 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-020-4/2021-3/i
11. јануар 2021. 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 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЕРИЦИ ЗОРИЋ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за 
здравство, почев од 13. јануара 2021. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за здравство по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је пропи-
сано 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 Верица Зорић, дипломирани прав-
ник,  показала изузетно залагање и резултате на посло-
вима 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 ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за здравство, одлучено је као у диспози-
тиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-3/d1
11. јануар 2021. 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 31.  седници од 11. јануара 
2021. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за урбани-
зам и грађевинске послове, почев од 13. јануара 2021. 
године, до постављења начелника Градске управе за урба-
низам и грађевинске послове, по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је пропи-
сано 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Дејан Михајловић, дипломирани прав-
ник, 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 дис-
позитиву Решења.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-3/j
11. јануар 2021. 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 31.  седници од 11. јануара 
2021. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЛАДИМИР МИЛЕНКОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за урбанизам и грађевинске послове, почев од 13. јануара  
2021. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за урбанизам и грађевинске послове, по спроведе-
ном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-

ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД   
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-3/k
11. јануар 2021. 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 31.  седници од 11. јануара 
2021. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЂОРЂЕ БАСАРИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја 
- мастер, поставља се за в.д. начелника Градске управе 
за саобраћај и путеве, почев од 13. јануара 2021. године, 
до постављења начелника Градске управе за саобраћај и 
путеве, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три 
месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 
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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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Ђорђе Басарић, дипломирани инже-
њер саобраћаја - мастер, у време постављања за вршиоца 
дужности има статус службеника и положен државни 
стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, про-
изилази 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-020-4/2021-3/l
11. јануар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

15
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. РАДИВОЈ ПАВЛОВ, дипломирани саобраћајни 
инжењер, поставља се за в.д. заменика начелника Градске 
управе за саобраћај и путеве, почев од 13. јануара 2021. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за саобраћај и путеве, по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Радивој Павлов, дипломирани сао-
бра ћајни инжењер, у време постављања за вршиоца дуж-
ности 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-020-4/2021-3/lj
11. јануар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

16
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ДАНИЦА МАТОВИЋ, дипломирани правник, поставља 

се за в.д. заменика начелника Градске управе за прописе, 
почев од 13. јануара 2021. године, до постављења заменика 
начелника Градске управе за прописе, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама 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 заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Даница Матовић, дипломирани прав-
ник, 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-020-4/2021-3/m
11. јануар 2021. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р

17
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. НЕНАД ДРАШКОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за социјалну и дечију заштиту, почев од 13. јануара 2021. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за социјалну и дечију заштиту, по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је пропи-
сано 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Ненад Драшковић, дипломирани прав-
ник, 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 дис-
позитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-3/n
11. јануар 2021. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р

18
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

I.  ЗОРИЦА ШИЈАК, дипломирани математичар-мате-
матика финансија, поставља се за в.д. начелника Градске 
управе за културу, почев од 13. јануара 2021. године, до 
постављења начелника Градске управе за културу, по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Зорица Шијак,  дипломирани мате-
матичар-математика финансија, у време постављања за 
вршиоца дужности има статус службеника и положен 
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
произилази да испуњава услове за постављење за врши-
оца 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-020-4/2021-3/nj
11. јануар 2021. 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 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I.  ДРАГАН АЛЕКСИЋ, дипломирани правник-мастер, 

поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за културу, почев од 13. јануара 2021. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за културу, по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2021-3/o
11. јануар 2021. 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 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. САША БИЛИНОВИЋ, дипломирани правник, поставља 

се за в.д. начелника Градске управе за привреду, почев од 
13. јануара 2021. године, до постављења начелника Град-
ске управе за привреду, по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Саша Билиновић, дипломирани прав-
ник, 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-020-4/2021-3/p
11. јануар 2021. 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 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. СТАНИСЛАВА ПРПА, дипломирани економиста, 

поставља се за в.д. начелника Градске пореске управе, 
почев од 13. јануара 2021. године, до постављења начел-
ника Градске пореске управе, по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на жделокруг управе, на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Станислава Прпа, дипломирани еко-
номиста, 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-020-4/2021-3/r
11. јануар 2021. 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 31. седници од 11. јануара 2021.  
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. НАДРЉАНСКИ БРАНИСЛАВУ, дипломираном еко-
номисти, продужава се дужност в.д. заменика начелника 
Градске пореске управе, почев од 13. јануара 2021. године, 
до постављења заменика начелника Градске пореске управе 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 пореске управе, одлу-
чено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-3/dž1
11. јануар 2021. 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 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ТАТЈАНА ГЛАДОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. заменика шефа Службе за заједничке 
послове, почев од 13. јануара 2021. године, до постављења 
заменика шефа Службе за заједничке послове, по спрове-
деном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Татјана Гладовић, дипломирани еко-
номиста, 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-020-4/2021-3/s
11. јануар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р



страна 16. – Броj 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 14. јануар 2021.

24
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ФЕРЕНЦ БАНЧИ, дипломирани инжењер пољопри-

вреде, поставља се за в.д. директора Дирекције за робне 
резерве, почев од 13. јануара 2021. године, до постављења 
директора Дирекције за робне резерве, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2021-3/š
11. јануар 2021. 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 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ГОРДАНА МОРАВСКИ, дипломирани правник-мастер, 
поставља се за в.д. директора Бироа за пружање правне 
помоћи, почев од 13. јануара 2021. године, до постављења 
директора Бироа за пружање правне помоћи, по спрове-
деном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.  

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Гордана Моравски, дипломирани 
правник-мастер, у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника и да има положен правосудни 
испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази 
да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности 
у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено 
као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-3/t
11. јануар 2021. 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 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ЧЕДОМИР ШКОРИЋ, дипломирани правник, поставља 

се за в.д. заменика директора Бироа за пружање правне 
помоћи, почев од 13. јануара 2021. године, до постављења 
заменика директора Бироа за пружање правне помоћи, по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Чедомир Шкорић, дипломирани прав-
ник, у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника да има положен правосудни испит, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД    
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2021-3/u
11. јануар 2021. 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 31.  седници од 11. јануара 
2021. године,  доноси
 

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДЕЈАН МАНДИЋ, дипломирани економиста, поставља 
се за в.д. начелника Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције, почев од 13. јануара  2021. године, 
до постављења 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".

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД         
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2021-3/f
11. јануар 2021. 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 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КРУНИЋ ЈЕЛЕНИ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за грађевинско земљиште и инвестиције, почев од 13. 
јануара 2021. године, до постављења заменика начелника 
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је пропи-
сано 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 Јелена Крунић, дипломирани еко-
номиста, показала изузетно залагање и резултате на посло-
вима 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 ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 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-020-4/2021-3/ž
11. јануар 2021. 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 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Мр ДРАГИЦИ БРАНКОВИЋ, продужава се дужност 
в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине, 
почев од 13. јануара 2021. године, до постављења начел-
ника Градске управе за заштиту животне средине по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је пропи-
сано 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 Драгица Бранковић, 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 служ-
беника, у смислу Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу 
стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за заштиту животне средине, одлучено је 
као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:  II-020-4/2021-3/a1
11. јануар 2021. 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 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. АНДРИЈАНИ ЧАПКО, специјалисти струковном еко-
номисти, продужава се дужност в.д. заменика начелника 
Градске управе за заштиту животне средине, почев од 13. 
јануара 2021. године, до постављења заменика начелника 
Градске управе за заштиту животне средине по спроведе-
ном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је пропи-
сано 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 заштиту животне 
средине, одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-3/b1
11. јануар 2021. 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 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СРЂАНУ ЈАКОВЉЕВУ, дипломираном правнику, 
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске 
управе за образовање, почев од 15. јануара 2021. године, 
до постављења заменика начелника Градске управе за 
образовање по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-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 Срђан Јаковљев, дипломирани 
правник, показао изузетно залагање и резултате на посло-
вима 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 ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за образовање, одлучено је као у диспо-
зитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-3/c1
11. јануар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

32
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

I. МИРЈАНИ МАРКОВИЋ, дипломираном правнику, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
имовину и имовинско-правне послове, почев од 15. јануара 
2021. године, до постављења начелника Градске управе 
за имовину и имовинско-правне послове по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Мирјана Марковић, дипломирани 
правник,  показала изузетно залагање и резултате на посло-
вима 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 ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, 
одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-3/č1
11. јануар 2021. 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 31. седници од 11. јануара 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ВЕРИ ЗОРИЋ, дипломираном правнику, продужава 

се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за 
имовину и имовинско-правне послове, почев од 15. јануара 
2021. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за имовину и имовинско-правне послове по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике 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, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-3/ć1
11. јануар 2021. године
НОВИ САД  Градоначелник

Милош Вучевић, с.р

Градска управа за саобраћај и путеве

34
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. 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
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РЕШЕЊЕ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ЗЛАТНЕ 

ГРЕДЕ БР. 8 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици златне греде 
бр.8 у Новом Саду. 

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним 
пројектом број С-345/20 од 22. октобра 2020. године, који 
је израдила Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције, Служба за развој и управљање саобраћајем. 

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције. 

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације.  

V. Рок за извршење овог решења је 19. јануар 2021. 
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-34-7062/2020
29. децембар 2020. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р. 

Градска управа за заштиту животне средине
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На основу члана 54. став 4. Закона о заштити природе 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 36/09, 88/10, 
91/10-испр., 14/16 и 95/18 - др. закон) и члана 11. став 1. 
алинеја 12. 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, 70/16 и 54/20), Градска управа за заштиту 
животне средине доноси

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ 
''ФУТОШКИ ПАРК'' ЗА 2021. ГОДИНУ

 I. Даје се сагласност на Програм управљања Спомени-
ком природе ''Футошки парк'' за 2021. годину, који је усвојио 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Градско 
зеленило'' Нови Сад, на 250. седници, одржаној 15. децем-
бра 2020. године, а у циљу остваривања Плана управљања 
Спомеником природе ''Футошки парк'' за период од 2012. 
до 2021. године. 

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о давању саглас-
ности на Програм управљања Споменика природе ''Футошки 
парк'' за 2021. годину садржан је у члану 54. став 4. Закона 
о заштити природе, којим је утврђено да се планови 
управљања заштићеним подручјем остварују годишњим 
програмима управљања на које сагласност даје орган над-
лежан за послове заштите животне средине јединице 
локалне самоуправе и у члану 11. став 1. алинеја 12. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада где је дефинисано 
да се у Градској управи за заштиту животне средине 
обављају и послови који се односе на давање сагласности 
на годишње програме управљања заштићеним подручјем.

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о заштити 
"Футошког парка" (''Службени лист Града Новог Сада'', број 
18/06), a у циљу очувања изворности стила пејзажне архи-
тектуре, богатства дендрофлоре и других природних вред-
ности.

Истом одлуком утврђени су режими заштите и прописане 
мере заштите које доприносе очувању и унапређењу 
заштићеног подручја, а управљање Спомеником природе 
''Футошки парк'' поверено је Јавном комуналном предузећу 
''Градско зеленило'' Нови Сад.

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило“ Нови 
Сад, као управљач горе наведеног заштићеног подручја, 
донело је План управљања Спомеником природе ''Футошки 
парк'' за период од 2012. до 2021. године, на који је саглас-
ност дала Градска управа за заштиту животне средине, по 
прибављеном мишљењу Покрајинског завода за заштиту 
природе.

У циљу остваривања горе наведеног Плана Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа ''Градско зеленило'' 
Нови Сад је усвојио Програм управљања Споменика при-
роде ''Футошки парк'' за 2021. годину, који је Јавно комунално 
предузеће "Градско зеленило“ доставило Градској управи 
за заштиту животне средине, на сагласност.

У поступку разматрања достављеног Програма 
управљања Споменика природе ''Футошки парк'' за 2021. 
годину утврђено је да је исти усклађен са Законом о заштити 
природе, Одлуком о заштити Споменика природе ''Футошки 
парк'' и Планом управљања Спомеником природе ''Футошки 
парк'' за период од 2012. до 2021. године, а да су планиране 
активности у 2021. години у функцији очувања, унапређења, 
промовисања и мудрог коришћења овог заштићеног 
подручја.

Иако Законом о заштити природе није утврђена обавеза 
прибављања мишљења Завода за заштиту природе на 
програме управљања, полазећи од члана 102. став 1. тачка 
9. којом је дефинисано да стручне организације за заштиту 
природе пружају стручну помоћ органима локалне само-
управе, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског завода 
за заштиту природе (број: 03 бр.019-3231/2 од 30. децембра 
2020. године), као стручне организације, који је дао пози-
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тивно мишљење о испуњености услова заштите природе 
за израду предметног Програма.

Потребна средства за реализацију програмских актив-
ности Управљач ће обезбеђивати у складу са Законом о 
заштити природе.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2020-73 
11. јануар 2021. године
НОВИ САД

      в.д. начелника
Мр Драгица Бранковић, с.р.
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На основу члана 54. став 4. Закона о заштити природе 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 36/09, 88/10, 
91/10-испр., 14/16 и 95/18 - др. закон) и члана 11. став 1. 
алинеја 12. 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, 70/16 и 54/20), Градска управа за заштиту 
животне средине доноси

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ 
''КАМЕНИЧКИ ПАРК'' ЗА 2021. ГОДИНУ

 I. Даје се сагласност на Програм управљања Споменика 
природе ''Каменички парк'' за 2021. годину, који је усвојио 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Градско 
зеленило'' Нови Сад, на 250. седници, одржаној 15. децем-
бра 2020. године, а у циљу остваривања Плана управљања 
Спомеником природе ''Каменички парк'' за период од 2014. 
до 2023. године. 

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о давању саглас-
ности на Програм управљања Споменика природе ''Каме-
нички парк'' за 2021. годину садржан је у члану 54. став 4. 
Закона о заштити природе, којим је утврђено да се планови 
управљања заштићеним подручјем остварују годишњим 
програмима управљања на које сагласност даје орган над-
лежан за послове заштите животне средине јединице 
локалне самоуправе и у члану 11. став 1. алинеја 12. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада где је дефинисано 
да се у Градској управи за заштиту животне средине 
обављају и послови који се односе на давање сагласности 
на годишње програме управљања заштићеним подручјем.

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о заштити 
"Каменичког парка" (''Службени лист Града Новог Сада'', 

број 54/08), a у циљу очувања изворности стила, планске 
организације простора, богатства дендрофлоре и ориги-
налних вртно-архитектонских елемената.

Истом одлуком утврђени су режими заштите и прописане 
мере заштите које доприносе очувању и унапређењу 
заштићеног подручја, а управљање Спомеником природе 
''Каменички парк'' поверено је Јавном комуналном предузећу 
''Градско зеленило'' Нови Сад.

Јавно комунлано предузеће "Градско зеленило“ Нови 
Сад, као управљач горе наведеног заштићеног подручја, 
донело је План управљања Спомеником природе “Каме-
нички парк“ за период од 2014. до 2023. године, на који је 
сагласност дала Градска управа за заштиту животне сре-
дине по прибављеном мишљењу Покрајинског завода за 
заштиту природе.

У циљу остваривања горе наведеног Плана Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа ''Градско зеленило'' 
Нови Сад је усвојио Програм управљања Споменика при-
роде ''Каменички парк'' за 2021. годину, који је Јавно кому-
нално предузеће "Градско зеленило“ доставило Градској 
управи за заштиту животне средине, на сагласност.

У поступку разматрања достављеног Програма 
управљања Споменика природе ''Каменички парк'' за 2021. 
годину утврђено је да је исти усклађен са Законом о заштити 
природе, Одлуком о заштити Споменика природе ''Каме-
нички парк'' и Планом управљања Спомеником природе 
''Каменички парк'' за период од 2014. до 2023. године, а да 
су планиране активности у 2021. години у функцији очувања, 
унапређења, промовисања и мудрог коришћења овог 
заштићеног подручја.

Иако Законом о заштити природе није утврђена обавеза 
прибављања мишљења Завода за заштиту природе на 
програме управљања, полазећи од члана 102. став 1. тачка 
9. којом је дефинисано да стручне организације за заштиту 
природе пружају стручну помоћ органима локалне само-
управе, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског завода 
за заштиту природе (број: 03 бр.019-3224/2 од 30. децембра 
2020. године), као стручне организације који је дао позитивно 
мишљење о испуњености услова заштите природе за израду 
предметног Програма.

Потребна средства за реализацију програмских актив-
ности Управљач ће обезбеђивати у складу са Законом о 
заштити природе.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2020-71 
11. јануар 2021. године
НОВИ САД

    в.д. начелника
Мр Драгица Бранковић, с.р.

Обрађивач:
Мирјана Неорчић, с.р.

Сагласан:
Јелена Моравски, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј
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ГРАД НОВИ САД

Скупштина

1 Одлука о ангажовању ревизора за обав- 
 љање екстерне ревизије завршног рачу- 
 на буџета Града Новог Сада за 2020.  
 годину 1

Градско веће

2 Решење о Програму отуђења грађевин- 
 ског земљишта за 2021. годину 1

3 Решење о утврђивању броја ученика и  
 студената који остварују право на помоћ  
 у школовању и номинални износ помо- 
 ћи за 2021. годину 5

4 Решење о постављењу в.д. начелника  
 Градске управе за финансије  
 (Раде Јовановић) 5

5 Решење о постављењу в.д. заменика  
 начелника Градске управе за финансије  
 (Слободан Прпа) 5

6 Решење о постављењу в.д. начелника  
 Градске управе за комуналне послове  
 (Зоран Станојевић) 6

7 Решење о постављењу в.д. заменика  
 начелника Градске управе за комуналне  
 послове (Гордана Вуковић) 6

8 Решење о постављењу в.д. начелника  
 Градске управе за спорт и омладину  
 (Властимир Мастиловић) 7

9 Решење о постављењу в.д. заменика  
 начелника Градске управе за спорт и  
 омладину (др Огњен Крсмановић) 8

10 Решење о постављењу в.д. начелника  
 Градске управе за здравство  
 (мр Драгана Којадиновић) 8

11 Решење о продужењу дужности в.д.  
 заменика начелника Градске управе  
 за здравство (Верица Зорић) 9

12 Решење о постављењу в.д. начелника  
 Градске управе за урбанизам и грађе- 
 винске послове (Дејан Михајловић) 9

13 Решење о постављењу в.д. заменика  
 начелника Градске управе за урбани- 
 зам и грађевинске послове (Владимир  
 Миленковић) 10

14 Решење о постављењу в.д. начелника  
 Градске управе за саобраћај и путеве  
 (Ђорђе Басарић) 10

15 Решење о постављењу в.д. заменика  
 начелника Градске управе за саобраћај  
 и путеве (Радивој Павлов) 11

16 Решење о постављењу в.д. заменика  
 начелника Градске управе за прописе  
 (Даница Матовић) 11

17 Решење о постављењу в.д. заменика  
 начелника Градске управе за социјалну  
 и дечију заштиту (Ненад Драшковић) 12

18 Решење о постављењу в.д. начелника  
 Градске управе за културу (Зорица Шијак) 12

19 Решење о постављењу в.д. заменика  
 начелника Градске управе за културу  
 (Драган Алексић) 13

20 Решење о постављењу в.д. начелника  
 Градске управе за привреду (Саша  
 Билиновић) 14

21 Решење о постављењу в.д. начелника  
 Градске пореске управе (Станислава  
 Прпа) 14

22 Решење о продужењу дужности в.д.  
 заменика начелника Градске пореске  
 управе (Бранислав Надрљански) 15

23 Решење о постављењу в.д. заменика  
 шефа Службе за заједничке послове  
 (Татјана Гладовић) 15

24 Решење о постављењу в.д. директора  
 Дирекције за робне резерве (Ференц  
 Банчи) 16

25 Решење о постављењу в.д. директора  
 Бироа за пружање правне помоћи  
 (Гордана Моравски) 16

26 Решење о постављењу в.д. заменика  
 директора Бироа за пружање правне  
 помоћи (Чедомир Шкорић) 17

27 Решење о постављењу в.д. начелника  
 Градске управе за грађевинско земљи- 
 ште и инвестиције  (Дејан Мандић) 17
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Ана Лекић.
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

Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

28 Решење о продужењу дужности в.д.  
 заменика начелника Градске управе за  
 грађевинско земљиште и инвестиције  
 (Јелена Крунић) 18

29 Решење о продужењу дужности в.д.  
 начелника Градске управе за заштиту  
 животне средине (мр  Драгица Бранковић) 18

30 Решење о продужењу дужности в.д.  
 заменика начелника Градске управе за  
 заштиту животне средине (Андријана  
 Чапко) 19

31 Решење о продужењу дужности в.д.  
 заменика начелника Градске управе  
 за образовање (Срђан Јаковљев) 19

32 Решење о продужењу дужности в.д.  
 начелника Градске управе за имовину  
 и имовинско-правне послове (Мирјана  
 Марковић) 19

33 Решење о продужењу дужности в.д.  
 заменика начелника Градске управе за  
 имовину и имовинско-правне послове  
 (Вера Зорић) 20

Градска управа за саобраћај и путеве

34 Решење о одређивању паркинг-места  
 за возила особа са инвалидитетом на  
 јавном паркиралишту у Улици златне  
 греде бр. 8 у Новом Саду 20

Градска управа за заштиту животне средине

35 Решење о давању сагласности на Про- 
 грам управљања Споменика природе  
 „Футошки парк“ за 2021. годину 21

36 Решење о давању сагласности на Про- 
 грам управљања Споменика природе   
 „Каменички парк“’ за 2021. годину 22


