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На основу члана 94. стaв 1. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр.  72/09, 81/09 -испр, 
64/10 - oдлука 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), а у вези са Правилником о сад-
ржини, поступку и начину доношења програма уређивања 
грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, број 27/15) 
и члана 39. тачка 27. Статута Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, брoj 11/19), Скупштина Града 
Новог Сада на XIII седници од 13. априла 2021. године, 
доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан  1.

У Одлуци о Програму уређивања грађевинског земљишта 
за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
59/20, 5/21 и 9/21), у члану 3. став 1. износ: „5.779.666.145,28“, 
замењује се износом: „5.929.666.145,28“. 

У тачки 1. износ: „2.845.424.957,80“, замењује се износом: 
„2.995.424.957,80“.

У делу УКУПНО износ: „5.779.666.145,28“, замењује се 
износом: „5.929.666.145,28“. 

У ставу 2. у тачки II износ: „4.223.584.145,28“, замењује 
се износом: „4.373.584.145,28“, а у делу  УКУПНО износ: 
„5.779.666.145,28“, замењује се износом: „5.929.666.145,28“. 

Члан 2.

У Програму уређивања грађевинског земљишта за 2021. 
годину у делу: „II РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ 
ЗЕМЉИШТА“, износ: „4.223.584.145,28“, замењује се изно-
сом: „4.373.584.145,28“.

У тачки 1. „КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ“, износ: „1.011.588.040,00“, 
замењује се износом: „1.261.588.040,00“.

У подтачки 1.1. износ: „214.427.640,00“, замењује се 
износом: „464.427.640,00“.

У тачки 4. „ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА“ 
износ: „1.849.328.700,00“, замењује се износом: 
„1.749.328.700,00“.

У подтачки 4.2. износ: „239.158.000,00“, замењује се 
износом: „139.158.000,00“.

У делу УКУПНО износ: „5.779.666.145,28“, замењује се 
износом: „5.929.666.145,28“.

После тачке 2.2. „АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И 
РАШЧИШЋАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА“ у делу: „II РАДОВИ НА 
КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА“, износ: 
„4.223.584.145,28“, замењује се износом: „4.373.584.145,28“. 

У тачки 1. „КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ“, износ: „1.011.588.040,00”, 
замењује се износом: „1.261.588.040,00“. 

У подтачки 1.1. „ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА 
ЗА РАЗВОЈ ГРАДА“, износ: „214.427.640,00“, замењује се 
износом: „464.427.640,00“. 

После речи: „РУМЕНКА - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
- Техничка документација“, 
додају се речи:

„COVID БОЛНИЦА – МИШЕЛУК III
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре“. 
У тачки 4. „ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА“, 

износ: „1.849.328.700,00“, замењује се износом: „1.749.328.700,00“. 
У подтачки 4.2. „ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ 

ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА“, износ: „239.158.000,00“, 
замењује се износом: „139.158.000,00“. 

У делу УКУПНО износ: „5.779.666.145,28“, замењује се 
износом: „5.929.666.145,28“.

У делу: „ЗБИРНИ ПРЕГЛЕДИ РАДОВА НА КОМУНАЛ-
НОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА“, у тачки 1. „Преглед радова 
према начину коришћења услуга за све групе локација“, у 
подтачки 1. износ: „1.011.588.040,00“, замењује се износом: 
„1.261.588.040,00“, а износ: „795.678.440,00“, замењује се 
износом: „1.045.678.440,00“.

У подтачки 4. износ: „1.849.328.700,00“, замењује се 
износом: „1.749.328.700,00“, а износ: „1.595.889.700,00“, 
замењује се износом: „1.495.889.700,00“.

 У делу УКУПНО износ: „4.223.584.145,28“, замењује се 
износом: „4.373.584.145,28“. 

У тачки 2. „Преглед радова према начину коришћења 
услуга“, у подтачки 2. износ: „3.810.996.545,28“, замењује 
се износом: „3.960.996.545,28“, а износ: „3.034.971.973,28“, 
замењује се износом: „3.184.971.973,28“. 
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У делу УКУПНО износ: „4.223.584.145,28“, замењује се 
износом: „4.373.584.145,28“.  

У тачки 3. „Преглед радова према функционалном рангу 
одговарајућих делова комуналних система“, износ: 
„870.081.800,00“, замењује се износом: „1.020.081.800,00“, 
а износ: „605.490.800,00“, замењује се износом: 
„755.490.800,00“.

У делу УКУПНО износ: „4.223.584.145,28“, замењује се 
износом: „4.373.584.145,28“.  

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.                                                                                                                    

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-4/2021-94-3-I
13. април 2021. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 39. тачка 20. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), a у вези 
члана 99. став 12. 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 30. 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), Скупштина Града Новог Сада на XIII 
седници од 13. априла 2021. године,  доноси

ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, БЕЗ НАКНАДЕ

I

Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини 
Града Новог Сада, и то катастарске парцеле бр. 4159 
површине 7210 m2, 4160/1 површине 6522 m2, 4162/1 повр-
шине 5155 m2, 4163/1 површине 2934 m2, 4165/2 површине 
1812 m2 и 4166/3 површине 1539 m2, све у К.О. Петровара-
дин, у Новом Саду, отуђују се, непосредном погодбом, без 
накнаде, у јавну својину Републике Србије, ради реализације 
пројекта од значаја за Републику Србију, изградњу Covid 
болнице.

II

Уговор о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта 
у јавној својини Града Новог Сада у јавну својину Републике 
Србије, без накнаде, закључиће Градоначелник Града Новог 

Сада, односно лице које он овласти, са овлашћеним лицем 
Дирекције за имовину Републике Србије.

III

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 351-1/2021-248-І
13. април 2021. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић,с.р.
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На основу члана 9. Одлуке о прибављању, располагању 

и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19, 
9/21 и 9/21 – друга одлука), по захтеву Савета Месне 
заједнице „7. јули“, о давању непокретности у јавној својини 
на коришћење, Скупштина Града Новог Сада на XIII седници 
од 13. априла 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА НОВОГ САДА, МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

„7. ЈУЛИ“

I.

ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ непокретност у јавној својини 
Града Новог Сада, Месној заједници „7. јули“, и то:

- Пословна зграда за коју није утврђена делатност број 
1, површине у габариту 222 m2, спратности (П), у Новом 
Саду, Улица Мише Димитријевића број 74А, саграђена 
на парцели број 4137/1, која је уписана у Лист непо-
кретности број 10040 КО Нови Сад II.

II.

На основу овог решења закључује се уговор између 
Града Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог 
Сада, или лице које он овласти и Месне заједнице „7. јули“, 
коју заступа овлашћено лице, којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе.

III.

Уговор из тачке II. овог решења је основ за упис права 
коришћења Месне заједнице „7. јули“, на непокретности 
описаној у тачки I. oвог решења у јавне књиге о 
непокретностима и правима на њима у складу са законом 
којим се уређује упис права на непокретностима.

IV.

Корисник непокретности из тачке I. овог решења дужан 
је да непокретност која му се овим решењем даје на 
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коришћење користи за потребе обављања делатности за 
коју је Месна заједница „7. јули“ и основана.

V.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-68/2021-I
13. април 2021. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић,с.р.
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На основу члана 21. став 3. и члана 24. Закона о јавним 

агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 81/05 – 
исправка и 47/18), члана 39. тачка 42. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и 
члана 15. Одлуке о организовању Фонда за солидарну 
стамбену изградњу као Стамбене агенције Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/10 и 34/17), 
Скупштина Града Новог Сада на XIII седници од 13. априла 
2021. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА СТАМБЕНЕ 

АГЕНЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА
I

МАРКО ЈОВАНОВИЋ се именује за директора Стамбене 
агенције Града Новог Сада на период од пет година.

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 члану 
24. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, 
бр. 18/05, 81/05 – исправка и 47/18), којим је прописано да 
директора именује оснивач после јавног конкурса који спро-
води управни одбор, у члану 21. став 3. Закона о јавним 
агенцијама којим је прописано да се директор именује на 
пет година и да може поново бити именован још два пута 
и у члану 39. тачка 42. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада”, број 11/19), којим је прописано 
да Скупштина Града Новог Сада, поред осталог, именује 
и разрешава директора јавне агенције. Такође, чланом 15. 
Одлуке о организовању Фонда за солидарну стамбену 
изградњу као Стамбене агенције Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 59/10 и 34/17) је прописано 
да директора Стамбене агенције именује Скупштина Града 
Новог Сада са листе кандидата, коју утврђује Управни одбор 
након спроведеног јавног конкурса у складу са законом, да 
се листа кандидата саставља након утврђивања стручне 

оспособљености кандидата на основу увида у документацију 
и обављеног интервјуа са кандидатима, да за директора 
може бити именовано лице које има високу стручну спрему, 
најмање пет година радног искуства, да није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у Стамбеној агенцији.

Чланом 25. Закона о јавним агенцијама је прописано да 
се јавни конкурс за именовање директора оглашава у „Служ-
беном гласнику Републике Србије” и још једном дневном 
јавном гласилу које излази у целој Републици Србији, као 
и на интернет презентацији јавне агенције и оснивача јавне 
агенције и да рок за подношење пријава на јавни конкурс 
не може бити краћи од 15 дана од оглашавања јавног кон-
курса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Чланом 27. Закона о јавним агенцијама је прописано да 
управни одбор најпре саставља списак кандидата који 
испуњавају услове за именовање, потом међу њима спро-
води изборни поступак у коме се, према мерилима 
одређеним актом о оснивању јавне агенције, утврђује 
стручна оспособљеност сваког кандидата, након чега 
саставља листу од највише три кандидата који су у избор-
ном поступку постигли најбољи резултат са образложењем 
испуњености мерила прописаних за избор за предложене 
кандидате и подноси је оснивачу, у року од 15 дана од дана 
окончања изборног поступка, заједно са записницима о 
спроведеном изборном поступку.

Управни одбор Стамбене агенције Града Новог Сада је 
на седници од 16. марта 2021. године донео Одлуку о 
расписивању Јавног конкурса за избор лица за именовање 
директора Стамбене агенције Града Новог Сада. Наведени 
јавни конкурс објављен је у листу „Дневник“ 17. марта 2021. 
године, у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 
24/21, 19. марта 2021. године, на интернет презентацији 
Града Новог Сада и Стамбене агенције Града Новог Сада. 
На наведени јавни конкурс, којим је утврђено да ће се 
стручна оспособљеност кандидата утврђивати на основу 
увида у документацију и обављеног интервјуа са кандида-
тима, при чему су критеријуми за рангирање знање, 
оспособљеност и радно искуство кандидата у вези са радом 
Стамбене агенције Града Новог Сада, пријаве са 
документацијом поднели су Нада Маленчић и Марко 
Јовановић. Управни одбор је на седници од 8. априла 2021. 
године, након отварања коверти са приспелим пријавама 
кандидата и документацијом, утврдио да су пријаве оба 
кандидата благовремене и потпуне, саставио списак кан-
дидата који испуњавају услове за именовање те је међу 
Надом Маленчић и Марком Јовановићем спровео изборни 
поступак. Управни одбор је у изборном поступку утврђивао 
стручну оспособљеност сваког кандидата у знању, 
оспособљености и радном искуству у вези са радом Стам-
бене агенције Града Новог Сада, увидом у приложену 
документацију коју су кандидати доставили уз пријаву на 
Конкурс и на основу обављених интервјуа са кандидатима 
и саставио Листу кандидата који су у изборном поступку 
постигли најбољи резултат са образложењем испуњености 
мерила прописаних за избор, на коју је уврстио:

1. Марка Јовановића

2. Наду Маленчић

У образложењу Управног одбора о испуњености мерила 
прописаних за избор, истиче се да Марко Јовановић 
поседује стручну оспособљеност, знање и вештине за 
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вршење дужности директора Стамбене агенције Града 
Новог Сада и да је својим тачним, детаљним и стручним 
одговорима показао изузетно знање у вези са радом Стам-
бене агенције Града Новог Сада и оспособљеност за 
вршење дужности директора. У погледу другог кандидата, 
Наде Маленчић, Управни одбор сматра да посебно из одго-
вора у погледу делатности и организовања Стамбене 
агенције као и законских оквира пословања, и посебно у 
погледу програма Стамбене подршке, кандидат није пока-
зао да поседује стручну оспособљеност и знање за вршење 
дужности директора Стамбене агенције Града Новог Сада, 
односно кандидат није знао одговоре на поједина питања 
у вези са радом Стамбене агенције Града Новог Сада, 
поједини одговори нису били тачни а поједини одговори 
су били непотпуни.

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 29. 
седници од 12. априла 2021. године, на основу Листе кан-
дидата који су у изборном поступку постигли најбоље резул-
тате за именовање директора Стамбене агенције Града 
Новог Сада, број: 441/21 од 8. априла 2021. године са 
образложењем испуњености мерила за избор за предло-
жене кандидате и записника о спроведеном изборном 
поступку, достављених Скупштини Града Новог Сада 9. 
априла 2021. године, односно у року од 15 дана од дана 
окончања изборног поступка, утврдила да Марко Јовановић 
испуњава прописане услове за именовање за директора 
Стамбене агенције Града Новог Сада и да у односу на Наду 
Маленчић поседује стручну оспособљеност у знању, 
оспособљености и радном искуству у вези са радом Стам-
бене агенције Града Новог Сада и на основу изнетог 
утврдила Предлог решења о именовању директора Стам-
бене агенције Града Новог Сада.

Решење доставити:

1. Марку Јовановићу

2. Нади Маленчић

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се покренути управни спор 
подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 
30 дана од дана достављања Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-67-I
13. април 2021. године
НОВИ САД

Председница 
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р

349
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 39. тачка 
30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“ број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XIII 
седници од 13. априла 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ 

НОВИ САД
I

МИТРУ РАДОЊИЋУ престаје дужност председника 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови 
Сад због истека периода на који је именован.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-68-I
13. април 2021. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р. 

350
На основу члана 17. став 3. и члана 18. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и 
члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града 
Новог Сада на XIII седници од 13. априла 2021. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ 
НОВИ САД

I

МИТАР РАДОЊИЋ се именује за председника Над-
зорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови 
Сад на период од четири године.

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 члану 
17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени глас-
ник РС“, бр. 15/16 и 88/19), којим је прописано да пред-
седника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији 
је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган 
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период 
од четири године од којих је један члан надзорног одбора 
из реда запослених и у члану 39. тачка 30. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
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којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу 
са законом, именује и разрешава надзорни одбор јавних 
комуналних и других јавних предузећа чији је оснивач Град 
Нови Сад.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима, за 
председника и члана надзорног одбора именује се лице 
које испуњава следеће услове: да је пунолетно и пословно 
способно; да има стечено високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, односно 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ESPB бодова мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама; да 
има најмање пет година радног искуства на пословима за 
које се захтева високо образовање, да има најмање три 
године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа; да познаје област корпора-
тивног управљања или област финансија; да није осуђивано 
на казну затвора од најмање шест месеци и да му нису 
изречене мере безбедности у складу са законом којим се 
уређује кривично дело и то: обавезно психијатријско лечење 
и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско 
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно 
лечење алкохоличара, забране вршење позива, делат-
ности и дужности. 

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 29. 
седници од 12. априла 2021. године констатовала да пред-
ложени кандидат, Митар Радоњић, испуњава прописане 
услове за именовање у Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Пут“ Нови Сад и на основу претходно обављених 
консултација утврдила Предлог решења о именовању пред-
седника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Пут“ Нови Сад.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се поднети тужба Вишем 
суду у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-69-I
13. април 2021. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

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

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

345 Одлука о изменама и допуни Одлуке о 
 Програму уређивања грађевинског зем-
 љишта за 2021. годину 591

346 Одлука о отуђењу неизграђеног грађе-
 винског земљишта у јавној својини Града 
 Новог Сада у јавну својину Републике 
 Србије, непосредном погодбом, без 
 накнаде 592

347 Решење о давању на коришћење непо-
 кретности у јавној својини Града Новог 
 Сада, Месној заједници „7. јули“ 592

348 Решење о именовању директора Стам-
 бене агенције Града Новог Сада
 (Марко Јовановић) 593

349 Решење о престанку дужности председ-
 ника Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа „Пут“ Нови Сад 594

350 Решење о именовању председника 
 Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа „Пут“ Нови Сад 594


