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На основу члана 4. став 2. Одлуке о утврђивању мера 

којима се стварају услови за бољу доступност и приступач-
ност у коришћењу здравствене заштите становништва у 
установама примарне здравствене заштите на територији 
Града Новог Сада  ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 45/20), а у вези са чланом 67. тачка 2. Статута Града 
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 
на предлог Градоначеника Града Новог Сада, Градско веће 
Града Новог Сада на 47. седници од 9. априла 2021. године 
доноси

П Р О Г Р А М
СПРОВОЂЕЊА МЕРА КОЈИМА СЕ СТВАРАЈУ 

УСЛОВИ ЗА БОЉУ ДОСТУПНОСТ И 
ПРИСТУПАЧНОСТ У КОРИШЋЕЊУ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА 
У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЕ И ДРУГИХ СРЕДСТАВА 

ЗА РАД У УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђује се намена средстава за 
спровођење мера којима се стварају услови за бољу доступ-
ност и приступачност у коришћењу здравствене заштите 
становништва у погледу опреме и других средстава за рад 
у 2021. години, установе примарне здравствене заштите 
на територији Града Новог Сада које ове мере реализују, 
као и износ средстава за спровођење ових мера.

II. За спровођење мера којима се стварају услови за 
бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене 
заштите становништва на територији Града Новог Сада, 
планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2021. 
годину на име дотација организацијама за обавезно 
социјално осигурање, у оквиру Програма 12: Здравствена 
заштита, којима ће се финансирати програмска активност 
ПА: Функционисање установа примарне здравствене 
заштите, путем капиталних дотација организацијама за 
обавезно социјално осигурање, у износу од 139.690.000,00 
динара.

III. Средства из тачке II. овог програма распоређују се 
здравственим установама, и то: 

- Дому здравља "Нови Сад" Нови Сад, у износу од 
122.250.000,00 динара, 

- Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, у износу 
од 14.200.000,00 динара, и 

- Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад, 
у износу од 3.240.000,00 динара.

IV. Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад средства из тачке 
III. алинеја прва овог програма, користиће за:

1) активности у вези са Пројектом реконструкције, 
санације и адаптације здравственог објекта на Буле-
вару цара Лазара 77, у износу од 14.000.000,00 
динара, и то за:
- поновно прикључење објекта на ЈКП "Новосадска 
топлана",

- прибављање енергетског пасоша,
- закуп складишног простора за 2021. годину,
- превоз опреме назад у објекат,
- монтажу опреме и ствари у објекат,
- прибављање употребне дозволе - технички пријем 
објекта;

2) активности у вези са опремањем здравственог објекта 
на Булевару цара Лазара 77, у износу од 50.000.000,00 
динара, и то за:
- набавку намештаја (столова, столица, ормара, 
кревета, клупа, комода, покретних колица, пултова, 
кухиња, канти за отпад, опрема за тоалете и дру-
гог уградног и комадног намештаја);

3) активности у вези са опремањем здравственог објекта 
у Адицама, у износу од 18.600.000,00 динара, и то 
за:
- израду пројекта ентеријера,
- набавку намештаја (столова, столица, ормара, 
кревета, клупа, комода, покретних колица, пултова, 
кухиња, канти за отпад, опреме за тоалете и дру-
гог уградног и комадног намештаја);

3) набавку медицинске опреме за здравствени објекат 
у Адицама, у износу од 30.000.000,00 динара, и то:
- ваге, 5 комада,
- дужиномера, 4 комада,
- апаратуре за кисеоник: комплет боца, регулатор, 
носач и др, 4 комада,

- рефлектора на сталку, 6 комада,
- фрижидера, 10 комада,
- колица за терапију, 11 комада,
- инхалатора, 2 комада,
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- сталка за инфузију, 8 комада,
- ЦТГ апарата, 1 комад,
- ултразвучног апарат гинеколошки са резервним 
сондама, 1 комад,

- колпоскопа, 1 комад,
- гинеколошког стола, 1 комад,
- аутоклава, 10 комада,
- стоматолошке столице, 2 комада,
- ЕКГ апарата 12-каналног, 4 комада,
- дефибрилатора, 2 комада,
- аспиратор вакума, 2 комада; 

4) набавку медицинских инструмената за здравствени 
објекат у Адицама, у износу од 5.000.000,00 динара, 
и то:
- добоша, 12 комада,
- пеана, 50 комада,
- маказа, 20 комада,
- маказа за сечење газе, 6 комада,
- пинцета анатомских, 58 комада,
- пинцета хирушких, 15 комада,
- бубрежњака, 15 комада,
- посуда чисто-нечисто, 34 комада,
- спекулума, 30 комада,
- мерача крвног притиска, 15 комада,
- стетоскопа, 15 комада,
- отоскопа, 5 комада,
- пулсног оксиметра, 5 комада,
- жанет шприца, 1 комад,
- топломера, 5 комада,
- касете за инструменте, 12 комада,
- стаклене посуде за тупфере, 16 комада,
- термометра за фрижидере, 5 комада,
- кивета, 12 комада,
- касете за спекулуме, 6 комада,
- касете за штапиће, 10 комада,
- гумених навлака за гинеколошки сто, 10 комада,
- штоперице, 2 комада,
- стаклених штапића, 2 комада,
- лабораторијског стакленог левка, 2 комада,
- лабораторијске мензуре, 2 комада,
- сета од више стаклених тегли, 1 сет,
- тупферцангле, 12 комада,
- скалпела, 5 комада,
- АМБУ балона, 2 комада,
- металног таса - тацне за терапијска колица, 5 
комада,

- транспортног контејнера - фрижидера, 1 комад,
- петријеве шоље, 2 комада,
- тацне за преглед, 40 комада,
- стоматолошког огледалца, 40 комада,
- дршке за огледалце, стоматолошке дршке за огле-
далце са анатомском дршком, 40 комада,

- пинцете COLLEGE 15 cm, 40 комада,
- стоматолошке сонде H° 10, 40 комада,
- екскаватора H° 3, 40 комада,
- шестице - обостране (пластични инструмент), 40 
комада,

- носача амалгама H° 3 - инструмента за моделовање, 
10 комада,

- набијача амалгама H° 3 - инструмента за 
моделовање, 10 комада,

- набијача амалгама, 10 комада,
- стаклене плочице за мешање, 6 комада,
- шпатуле за цемент са двоструким врхом H° 2, 10 
комада,

- инструмента за моделовање испуна, 10 комада,
- држача борера 36 ФГ/РА (алуминијумског), 2 
комада,

- поклопца за држач борера 36 ФГ/РА, 2 комада,
- маказа - правих, 4 комада,
- клешта за екстракцију горњих секутића и очњака 

H° 2 сталних и млечних зуба, 10 комада,
- клешта за екстракцију горњих премолара H° 7 стал-
них и млечних зуба, 10 комада,

- клешта за екстракцију горњих молара - лева H° 18, 
10 комада,

- клешта за екстракцију горњих молара - десна H° 
17, 10 комада,

- клешта за екстракцију горњих коренова H° 51А 
сталних и млечних зуба, 8 комада,

- клешта за екстракцију доњих секутића и очњака 
H° 4 сталних и млечних зуба, 10 комада,

- клешта за екстракцију доњих премолара H° 13 
сталних и млечних зуба, 10 комада,

- клешта за екстракцију доњих молара H° 22 сталних 
и млечних зуба, 10 комада,

- клешта за екстракцију доњих умњака H° 792, 2 
комада,

- клешта за екстракцију доњих коренова H° 45, 4 
комада,

- полуге БЕИН 2 mm са зашиљеним врхом, 10 
комада,

- полуге БЕИН 4 mm са зашиљеним врхом, 10 
комада,

- полуге LEKLIZ/WINTER, 8 комада,
- полуге CRYER 45, 4 комада,
- полуге CRYER 44, 4 комада,
- алвеоларне кирете HEMINGWAY H° 3, 4 комада,
- кивете двостране Вилигер, 4 комада,
- држача матрице универзалног, 12 комада,
- капен постоља, 2 комада,
- капен бочица, 10 комада,
- колењака ЕХПЕРТ матиц Е20 Л (плави), 2 комада,
- колењака ЕХПЕРТ матиц Е15 Л (зелени), 2 комада,
- насадника ЕХПЕРТ матиц Е10 Ц, 2 комада,
- куплунга ЛУХ 465 ЛРН, 2 комада,
- турбине ЕХПЕРТ торqуе Е680 Л, 2 комада,
- мешача амагама Силвер Мих 90, 2 комада,
- испитивача виталитета, 2 комада,
- доградне тацне, 2 комада,
- скидача каменца ПИЕЗОН 150, 2 комада,
- лед лампе ВАЛО (батеријска), 2 комада,
- УЗ кадице, 2 комада,
- термокаутера, 2 комада,
- посуде за хладну стерилизацију 3 L, 2 комада;
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5) набавку комуникационе опреме за здравствени 
објекат у Адицама, у износу од 400.000,00 динара, и 
то:
- ИП телефона (надоградња постојећег система 
телефоније), 25 комада;

6) набавку рачунарске опреме за здравствени објекат 
у Адицама, у износу од 4.250.000,00 динара, и то:
- рачунара са лиценцираним оперативним системом 
и Microsoft Office пакетом, 25 комада,

- штампача, 25 комада.
V. Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад средства 

из тачке III. алинеја друга овог програма, користиће за:
1) набавку санитетских возила, у износу од 14.200.000,00 

динара, и то:
- санитетског возила за ургентне екипе, 2 возила, 
- санитетског возила за превоз дијализираних 
пацијената, 1 возила; 

VI. Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад 
средства из тачке III. алинеја трећа овог програма, користиће 
за:

1) набавку медицинске опреме, у износу од 3.000.000,00 
динара, и то:
- ултразвучног апарата, 1 комад; 

2) набавку техничке опреме, у износу од 240.000,00 
динара, и то:
- клима уређаја, 4 комада.

VII. Пренос средстава из тачке III. овог програма вршиће 
се путем капиталних дотација, до износа средстава пла-
нираних овим програмом.  

Уколико се приходи и примања у буџету Града Новог 
Сада не остварују у планираном износу, средства из тачке 
III. овог програма могу се умањити сразмерно оствареним 
приходима и примањима у буџету Града Новог Сада. 

VIII. Захтев за пренос средстава из тачке III. овог про-
грама, здравствене установе достављају Градској управи 
за здравство, након спроведеног поступка јавних набавки 
у складу са законом, уз приложену документацију о спро-
веденом поступку јавних набавки.

Пренос средстава на рачун здравствене установе врши 
се на основу захтева за пренос који припрема Градска 
управа за здравство, у складу са прописима. 

IX. Надзор над спровођењем овог програма обавља 
Градска управа за здравство. 

X. Градска управа за здравство подноси Градском већу 
Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији овог 
програма. 

XI. Овај програм објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-16/2021-II
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 14. став 3. Одлуке о јавном превозу на 

територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, „Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 104/17 – одлука УС и „Службени 
лист Града Новог Сада“ , бр. 29/18, 48/18, 27/19, 49/19, 
61/19 и 22/20) Градско веће Града Новог Сада, на 47. сед-
ници од 9. априла 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГРАМУ ПОСТАВЉАЊА 

НАДСТРЕШНИЦА НА АУТОБУСКИМ 
СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ 

ПРЕВОЗ ПУТНИКА ЗА 2021. ГОДИНУ

 I. Овим решењем утврђује се Програм постављања над-
стрешница на аутобуским стајалиштима на територији 
Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника 
за 2021. годину (у даљем тексту: Програм), који чини 
саставни део овог решења.

II. Програм обухвата набавку и постављање до 62 над-
стрешнице на аутобуским стајалиштима на територији 
Града Новог Сада за градски и приградски превоз пуника.

III. За реализацију овог програма задужује се Градска 
управа за саобраћај и путеве (у даљем тексту: Градска 
управа).

Набавка и постављање надстрешница из тачке II. овог 
програма вршиће се у складу са прописима који регулишу 
јавне набавке, односно на начин и у роковима који су уго-
ворени у поступку јавне набавке.

IV. Средства за реализацију Програма у укупном износу 
од 12.500.000,00 динара обезбеђена су у буџету Града 
Новог Сада за 2021. годину.

V. Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VI. Градска управа подноси Градском већу Града Новог 
Сада извештај о реализацији Програма, са исказаним 
физичким и финансијским показатељима о извршеним 
активностима и утрошку средстава.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-2731/2021-II
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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ПРОГРАМ 
ПОСТАВЉАЊА НАДСТРЕШНИЦА НА 
АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА  НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 

ГРАДСКИ  И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
ЗА 2021. ГОДИНУ

РЕД. БР. НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ ИЗНОС У ДИНАРИМА

 1.

Набавка и постављање  до 
62 надстрешнице на ауто-
буским стајалиштима на 
те риторији Града Новог 
Сада за градски и при-
градски превоз путника 
за 2021. годину

 

 
УКУПНО

до 62 надстрешнице на 
аутобуским стајалиштима

                                
12.500.000,00 динара                                  
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На основу члана 14. став 3. Одлуке о јавном превозу на 

територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, „Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 104/17 – одлука УС и „Службени 
лист Града Новог Сада“ , бр. 29/18, 48/18, 27/19, 49/19, 
61/19 и 22/20) Градско веће Града Новог Сада, на 47. сед-
ници од 9. априла 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГРАМУ ОДРЖАВАЊА 

НАДСТРЕШНИЦА НА АУТОБУСКИМ 
СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ 
ПРЕВОЗ ПУТНИКА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ

 I. Овим решењем утврђује се Програм одржавања над-
стрешница на аутобуским стајалиштима на територији 
Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника 
за 2021. и 2022. годину (у даљем тексту: Програм), који 
чини саставни део овог решења.

II. Програм обухвата одржавање надстрешница на ауто-
буским стајалиштима на територији Града Новог Сада за 
градски и приградски превоз путника, које су постављене 
у 2019. и 2020. години, на основу Решења о Програму 
постављања надстрешница на аутобуским стајалиштима 
на територији Града Новог Сада за градски и приградски 
превоз путника за 2019. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 10/19, 51/19 и 54/19) и Решења о програму 
постављања надстрешница на аутобуским стајалиштима 
на територији Града Новог Сада за градски и приградски 
превоз путника за 2020. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 49/20 и 52/20).

III. Средства за реализацију Програма у укупном износу 
од 7.000.000,00 динара обезбеђена су у буџету Града Новог 
Сада за 2021. годину

IV.  За реализацију Програма, по спроведеном поступку 
јавне набавеке у складу са Законом, задужује се Градска 
управа за саобраћај и путеве (у даљем тексту: Градска 
управа).

V. Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VI. Градска управа подноси Градском већу Града Новог 
Сада извештај о реализацији Програма, са исказаним 
физичким и финансијским показатељима о извршеним 
активностима и утрошку средстава.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-2732/2021-II
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

ПРОГРАМ 
ОДРЖАВАЊА НАДСТРЕШНИЦА НА 
АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА  НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 

ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ

РЕДНИ 
БРОЈ НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ ИЗНОС У 

ДИНАРИМА

1.

Одржавање  надстрешница  на 
11 аутобуских стајалишта у Каћу, 
3 аутобуска стајалишта у Будисави, 
6 аутобуских стајалишта у Ковиљу, 
6 аутобуска стајалишта у Руменки,  
5 аутобуских стајалишта у Кисачу, 
9 аутобуских  стајалишта у Ветернику, 
18 аутобуских стајалишта у Футогу,  
6 аутобуских стајалишта у Бегечу, и 
4 аутобуска стајалишта у Ченеју, 
2 Буковац, 12 Сремска Каменица, 
2 Степановићево, 3 Стари Лединци, 
2 Шангај, 9 Петроварадин 

 

 
УКУПНО

98 надстрешница на аутобуским 
стајалиштима

                                   
7.000.000,00 

354
На основу члана 9. Одлуке о обављању комуналне делат-

ности одржавање јавних зелених површина („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 
16/18, 31/18 и 59/19), Градско веће Града Новог Сада на 
47. седници одржаној 9. априла 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
ПОД АМБРОЗИЈОМ ЗА 2021. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм одржавања јавних зеле-
них површина под амброзијом за 2021. годину, који је Над-
зорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеле-
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нило“ Нови Сад, донео на 260. седици од 1. априла 2021. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2021-174-II
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

355
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 
33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 58/20), на пред-
лог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада, на 47. седници од 9. априла 2021. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
средње школе за 2021. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 7/21), тачка II. мења се и гласи:

„II

За реализацију Програма у буџету Града Новог Сада 
за 2021. годину планирана су средства на име трансфера 
осталим нивоима власти у оквиру Програма 10: Средње 
образовање и васпитање, у укупном износу од 469.463.709,00 
динара из извора финансирања 01 - општи приходи и 
примања буџета, за:

I. Пројекте, средства у износу од 445.783.500,00  динара, 
за:

- Пројекат: „Изградња музичке и балетске школе“, 
средства у укупном износу од 364.821.000,00 динара, 

- Пројекат: „Надоградња објекта Гимназије "Исидора 
Секулић"“, средства у укупном износу од 79.712.500,00 
динара и 

- Пројекат: „Доградња објекта медицинске школе "7. 
април"“, средства у укупном износу од 1.250.000,00 
динара.

II. У оквиру Програмске активности: "Функционисање 
средњих школа" за капиталне трансфере за инвестиционе 
активности, средства у укупном износу од 23.680.209,00 
динара.“

II

У Програму инвестиционих активности за средње школе 
за 2021. годину, који чини саставни део Решења, у ставу 
1. износ: „450.163.709,00 динара“ замењује се износом: 
„469.463.709,00 динара“.

У ставу 2. „I. Пројекти“, износ: „426.483.500,00 динара“ 
замењује се износом: „445.783.500,00 динара“.

Подтачка 1: „Пројекат: „Изградња музичке и балетске 
школе““, мења се и гласи:

„Пројекат: „Изградња музичке и балетске школе“, 
средства у укупном износу од 364.821.000,00 динара, за:

р. 
бр. Активност ОПИС Износ у 

динарима                  

1 Пројектно планирање 

Пројектно техничка документација, сагласности, таксе и 
трошкови обраде предмета за изградњу објекта Музичке школе 
"Исидор Бајић" и Балетске школе у Новом Саду са концертном 
двораном 

19.300.000,00

2 Административна опрема

1. Набавка административне опреме за Музичку школу "Исидор 
Бајић", Нови Сад - наставак уговорених активности из 2020. 
године

29.570.400,00

2. Набавка административне опреме за Балетску школу у Новом 
Саду - наставак уговорених активности из 2020. године 5.413.600,00

укупно 34.984.000,00

3 Опрема за образовање, 
науку, културу и спорт

1. Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт за 
Музичку школу "Исидор Бајић", Нови Сад - наставак уговорених 
активности из 2020. године

270.772.000,00

2. Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт за 
Балетску школу у Новом Саду - наставак уговорених активности 
из 2020. године

39.165.000,00

укупно 309.937.000,00
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4 Опрема за јавну безбедност
Набавка опреме за јавну безбедност за Музичку школу "Исидор 
Бајић", Нови Сад - наставак уговорених активности из 2020. 
године

600.000,00

  Пројекат  укупно 364.821.000,00
“

Подтачка 2: „Пројекат: „Надоградња објекта Гимназије „Исидора Секулић“““, мења се и гласи:

„Пројекат: „Надоградња објекта Гимназије „Исидора Секулић““, средства у укупном износу од 79.712.500,00 
динара, за:

р. 
бр. Активност ОПИС Износ у 

динарима

1 Изградња зграда и објеката 
Адаптација и реконструкција објекта са надоградњом једне 
етаже на објекту школе - наставак уговорених обавеза из 2019. 
и 2020. године и активности у 2021. години 

70.512.500,00

2 Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, сагласности, таксе, стручни 
надзор и технички преглед, за адаптацију и реконструкцију 
објекта са надоградњом једне етаже на објекту школе  - 
наставак уговорених обавеза из 2019. и 2020. године и 
активности у 2021. години

1.200.000,00

3 Административна опрема Набавка административне опреме 3.350.000,00

4 Опрема за образовање, 
науку, културу и спорт Опремање учионица у надограђеној  етажи 4.650.000,00

  Пројекат  укупно 79.712.500,00
“

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2021-205-II
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

356
На основу члана 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о 

организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови 
Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 55/20), 
Градско веће Града Новог Сада на 47. седници од 9. априла 
2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ПРОМЕНИ СЕДИШТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД

 I. Даје се сагласност на Одлуку о промени седишта Јавног 
комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, коју је донео Над-
зорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови 
Сад на 41. седници од 31. марта 2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2021-177-II
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

357
На основу члана 5. 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 – др. одлука), Градско веће Града Новог Сада 
на 47. седници од 9. априла 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 
СВОЈИНУ ГРАДА НОВОГ САДА 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ 
РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ СА 

ИНВЕСТИТОРОМ „IN STAN GRADNJA“ 
DOO NOVI SAD
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I. Образује се Комисија за прибављање непокретности 
у јавну својину Града Новог Сада непосредном погодбом 
путем размене непокретности са инвеститором „IN STAN 
GRADNJA“ DOO NOVI SAD (у даљем тексту: Комисија), 
ради привођења простора планираној урбанистичкој 
намени, у Новом Саду, Улица Милоја Чиплића број 51, на 
парцели број 8210 КО Нови Сад I.

II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак прибављања непокретности из тачке 

I. овог решења у јавну својину Града Новог Сада непо-
средном погодбом,

- води записник о току поступка прибављања непокрет-
ности у јавну својину Града Новог Сада,

- сачини образложен предлог за прибављање непокрет-
ности у јавну својину Града Новог Сада са нацртом 
решења о прибављању непокретности у јавну својину 
Града Новог Сада и 

- достави предлог са нацртом решења о прибављању 
непокретности у јавну својину Града Новог Сада, Град-
ском већу Града Новог Сада путем Градске управе за 
имовину и имовинско-правне послове.

III. Комисија има председника, заменика председника, 
два члана и њихове заменике.

IV. Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обављаће Градска управа за имовину и имовин-
ско-правне послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 464-70/2020-1-II
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

358
На основу члана 5. 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 – др. одлука), Градско веће Града Новог Сада 
на 47. седници од 9. априла 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
ГРАДА НОВОГ САДА НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ СА ИНВЕСТИТОРОМ 

„IN STAN GRADNJA“ DOO NOVI SAD

 I. У Комисију за прибављање непокретности у јавну 
својину Града Новог Сада непосредном погодбом путем 
размене непокретности са инвеститором „IN STAN 
GRADNJA“ DOO NOVI SAD (у даљем тексту: Комисија), 

ради привођења простора планираној урбанистичкој 
намени, у Новом Саду, Улица Милоја Чиплића број 51, на 
парцели број 8210 КО Нови Сад I, именују се:

за председника:
-  ВЕСНА БАБИЋ, помоћник начелника за имовину и 

опште послове у Градској управи за имовину и имо-
винско-правне послове,

за заменика председника:
-  НАТАША ТЕОФИЛОВИЋ, помоћник начелника за 

пословни простор у Градској управи за имовину и 
имовинско-правне послове,

за чланове:
1.  ЈОВАНА РАДОЈЧИЋ ДУКИЋ, шеф одсека за имовину 

и опште послове у Градској управи за имовину и 
имовинско-правне послове,

за заменика: 
 ЈОВАНА БЕРОЊА, извршилац за нормативне и 

студијско-аналитичке послове у области пословног 
простора у Градској управи за имовину и имовинско-
правне послове,

2.  ЂОРЂЕ ГАРЧЕВ, извршилац за послове финансијске 
и административне оперативе у Градској управи за 
имовину и имовинско-правне послове и

за заменика: 
 ГОРДАНА ДУДУКОВИЋ, шеф одсека за рачуновод-

ствене послове у Градској управи за имовину и имо-
винско-правне послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 464-70/2020-2-II
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

359
На основу члана 5. 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 – др. одлука), Градско веће Града Новог Сада 
на 47. седници од 9. априла 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 
СВОЈИНУ ГРАДА НОВОГ САДА 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ 
РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ СА 

ИНВЕСТИТОРОМ „DBA“ DOO NOVI SAD

I. Образује се Комисија за прибављање непокретности 
у јавну својину Града Новог Сада непосредном погодбом 
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путем размене непокретности са инвеститором „DBA“ DOO 
NOVI SAD (у даљем тексту: Комисија), ради привођења 
простора планираној урбанистичкој намени, у Новом Саду, 
Улица Јована Цвијића број 24, на парцели број 8864 КО 
Нови Сад I.

II. Задатак Комисије је да:
 - спроведе поступак прибављања непокретности из 
тачке I. овог решења у јавну својину Града Новог Сада 
непосредном погодбом,

 - води записник о току поступка прибављања непокрет-
ности у јавну својину Града Новог Сада,

 - сачини образложен предлог за прибављање непокрет-
ности у јавну својину Града Новог Сада са нацртом 
решења о прибављању непокретности у јавну својину 
Града Новог Сада и 

 - достави предлог са нацртом решења о прибављању 
непокретности у јавну својину Града Новог Сада, Град-
ском већу Града Новог Сада путем Градске управе за 
имовину и имовинско-правне послове.

III. Комисија има председника, заменика председника, 
два члана и њихове заменике.

IV. Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обављаће Градска управа за имовину и имовин-
ско-правне послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 464-51/2020-1-II
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 5. 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 – др. одлука), Градско веће Града Новог Сада 
на 47. седници од 9. априла 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
ГРАДА НОВОГ САДА НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ СА ИНВЕСТИТОРОМ 

„DBA“ DOO NOVI SAD

I. У Комисију за прибављање непокретности у јавну 
својину Града Новог Сада непосредном погодбом путем 
размене непокретности са инвеститором „DBA“ DOO NOVI 
SAD (у даљем тексту: Комисија), ради привођења простора 
планираној урбанистичкој намени, у Новом Саду, Улица 

Јована Цвијића број 24, на парцели број 8864 КО Нови Сад I, 
именују се:

за председника:
-  ЈОВАНА ПОПОВИЋ, помоћник начелника за стамбене 

послове у Градској управи за имовину и имовинско-
правне послове,

за заменика председника:
-  ВЕСНА БАБИЋ, помоћник начелника за имовину и 

опште послове у Градској управи за имовину и имо-
винско-правне послове,

за чланове:
1.  НАТАША ТЕОФИЛОВИЋ, помоћник начелника за 

пословни простор у Градској управи за имовину и 
имовинско-правне послове,

за заменика: 
 ЈОВАНА РАДОЈЧИЋ ДУКИЋ, шеф одсека за имовину 

и опште послове у Градској управи за имовину и 
имовинско-правне послове,

2.  ВИОЛЕТА МИЉЕНОВИЋ, извршилац за послове 
контроле и озакоњења непокретности у Градској 
управи за имовину и имовинско-правне послове и

за заменика: 
 МАЈА ГРЛИЋ, помоћник начелника за финансијске 

послове у Градској управи за имовину и имовинско-
правне послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 464-51/2020-2-II
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

361
На основу члана 67. тачка 64. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са тачком II. Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: 352-1/2020-172-II од 19. јуна 2020. године, Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 9. априла 2021. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА 
САГЛЕДАВАЊЕ ЧИЊЕНИЧКОГ И ПРАВНОГ 

СТАЊА И ПРЕДЛАГАЊЕ НАЧИНА 
РЕШАВАЊА ПРАВНЕ СТВАРИ САП ЕРП 
СИСТЕМ ПРЕД НАДЛЕЖНИМ СУДОМ У 
ОДГОВАРАЈУЋЕМ ПОСТУПКУ, РАДИ 
ЗАШТИТЕ ИМОВИНСКИХ ПРАВА И 
ИНТЕРЕСА ГРАДА НОВОГ САДА
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I. У Решењу о образовању и именовању стручног тима 
за сагледавање чињеничког и правног стања и предлагање 
начина решавања правне ствари САП ЕРП систем пред 
надлежним судом у одговарајућем поступку, ради заштите 
имовинских права и интереса Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 30/20, 39/20 и 49/20) у тачки 
III. алинеја шеста мења се и гласи:

-  „СЛОБОДАН ПРПА, Градска управа за финансије 
Града Новог Сада,“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2021-183-II
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

362
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЛАСТИМИРУ МАСТИЛОВИЋ, мастер економисти, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
спорт и омладину, почев од 14. априла 2021. године, до 
постављења начелника Градске управе за спорт и омладину 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

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 ("Сл. глас-
ник 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 орга-
низована у више управа, може бити, поред лица из става 
1. овог члана, постављено лице које има стечено високо 
образовање из одговарајуће научне области у односу на 
делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/lj
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р. 

363
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ДР ОГЊЕН КРСМАНОВИЋ, разрешава се дужности 
в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омла-
дину са 13. 04. 2021. године, протеком времена на коју је 
постављен.

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. 

Решењем Градског већа Града Новог Сада број: II-020-
4/2021-3/h од 11. јануара 2021. године, др Огњен Крсмановић, 
постављен је за в.д. заменика начелника Градске управе 
за спорт и омладину почев од 13. јануара 2021. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за спорт 
и омладину, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на 
три месеца.

Имајући у виду цитиране одредбе позитивно правних 
прописа и протек времена на које је именовани постављен, 
одлучено је као у диспозитиву решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2021-19/č
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

364
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ТАТЈАНИ ГЛАДОВИЋ, дипломираном економисти, 
продужава се дужност в.д. заменика шефа Службе за 
заједничке послове, почев од 14. априла 2021. године, до 
постављења заменика шефа Службе за заједничке послове 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    

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

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

Имајући у виду да је Татјана Гладовић, дипломирани 
економиста, показала изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављала, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Службе за заједничке послове, одлучено 
је као у диспозитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/z
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

365
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СТАНИСЛАВИ ПРПИ, дипломираном економисти, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске пореске 
управе, почев од 14. априла 2021. године, до постављења 
начелника Градске пореске управе по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже још три месеца.    

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

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 ("Сл. глас-
ник 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 
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да за начелника управе за поједине области, када је према 
посебном закону, градска односно општинска управа орга-
низована у више управа, може бити, поред лица из става 
1. овог члана, постављено лице које има стечено високо 
образовање из одговарајуће научне области у односу на 
делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/v
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

366
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БРАНИСЛАВ НАДРЉАНСКИ, дипломирани економи-
ста, поставља се за в.д. заменика начелника Градске поре-
ске управе, почев од 14. априла 2021. године, до постављења 
заменика начелника Градске пореске управе, 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 ("Сл. глас-
ник 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 орга-
низована 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 пореске управе, одлучено 
је као у диспозитиву Решења.

   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/i
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

367
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 09. априла  2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. БАНЧИ ФЕРЕНЦУ, дипломираном инжењеру пољо-
привредe, продужава се дужност  в.д. директора Дирекције 
за робне резерве, почев од 14. априла 2021. године, до 
постављења директора Дирекције за робне резерве по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

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. 
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Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. глас-
ник 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 орга-
низована у више управа, може бити, поред лица из става 
1. овог члана, постављено лице које има стечено високо 
образовање из одговарајуће научне области у односу на 
делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Ференц Банчи, дипломирани 
инжењер пољопривреде, показао изузетно залагање и 
резултате на пословима које је обављао, да има положен 
државни стручни испит, и да у време постављања за врши-
оца дужности има статус службеника, у смислу Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Дирекције за робне резерве, одлу-
чено је као у диспозитиву Решења.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/ž
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

368
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ГОРДАНИ МОРАВСКИ, дипломираном правнику-
мастер, продужава се дужност в.д. директора Бироа за 
пружање правне помоћи, почев од 14. априла 2021. године, 
до постављења директора Бироа за пружање правне помоћи 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    

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

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

Имајући у виду да је Гордана Моравски, дипломирани 
правник-мастер, показала изузетно залагање и резултате 
на пословима које је обављала, да има положен правосудни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Бироа за пружање правне помоћи, одлучено је као у дис-
позитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/a1
9. априла 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

369
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ЧЕДОМИРУ ШКОРИЋУ, дипломираном правнику, 
продужава се дужност в.д. заменика директора Бироа за 
пружање правне помоћи, почев од 14. априла 2021. године, 
до постављења заменика директора Бироа за пружање 
правне помоћи по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
још три месеца.    

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

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. 



15. април 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 16 – страна 609.    

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. глас-
ник 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 орга-
низована у више управа, може бити, поред лица из става 
1. овог члана, постављено лице које има стечено високо 
образовање из одговарајуће научне области у односу на 
делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Чедомир Шкорић, дипломирани 
правник, показао изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављао, да има положен правосудни испит, 
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу 
стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Бироа за пружање правне помоћи, одлучено је као у дис-
позитиву Решења. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/b1
9. април 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 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Мр ДРАГИЦА БРАНКОВИЋ, поставља се за в.д. начел-
ника Градске управе за заштиту животне средине, почев 
од 14. априла 2021. године, до постављења начелника 
Градске управе за заштиту животне средине, 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 ("Сл. глас-
ник 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 орга-
низована 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 Драгица Бранковић, 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-020-4/2021-19/đ
9. април 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 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. АНДРИЈАНА ЧАПКО, специјалиста струковни еконо-
миста, поставља се за в.д. заменика начелника Градске 
управе за заштиту животне средине, почев од 14. априла 
2021. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за заштиту животне средине, по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже на три месеца. 

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".
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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 ("Сл. глас-
ник 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 орга-
низована 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, Адријана Чапко, 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
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/e
9. април 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 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИРЈАНА МАРКОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за имовину 
и имовинско-правне послове, почев од 16. априла 2021. 
године, до постављења начелника Градске управе за имо-
вину и имовинско-правне 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 ("Сл. глас-
ник 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 орга-
низована 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 Мирјана Марковић, дипломирани 
правник, има положен државни стручни испит, и да у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника, 
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/f
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

373
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЕРА ЗОРИЋ, дипломирани правник, поставља се за 
в.д. заменика начелника Градске управе за имовину и имо-
винско-правне послове, почев од 16. априла 2021. године, 
до постављења заменика начелника Градске управе за 
имовину и имовинско-правне послове, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

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 ("Сл. глас-
ник 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 орга-
низована 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 Вера Зорић, дипломирани правник, 
има положен правосудни испит, и да у време постављања 
за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једини-
цама 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-020-4/2021-19/g
9. април 2021. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

374
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МР ДРАГАНИ КОЈАДИНОВИЋ, продужава се дужност 
в.д. начелника Градске управе за здравство, почев од 14. 
априла 2021. године, до постављења начелника Градске 
управе за здравство по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже још три месеца.   

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

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

Имајући у виду да је мр Драгана Којадиновић, показала 
изузетно залагање и резултате на пословима које је 
обављала, да има положен државни стручни испит, и да у 
време постављања за вршиоца дужности има статус 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 здравство, одлучено је као у диспозитиву 
Решења.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/m
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

375
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЕРИЦА ЗОРИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. заменика начелника Градске управе за здравство, 
почев од 14. априла 2021. године, до постављења заменика 
начелника Градске управе за здравство, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

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 ("Сл. глас-
ник 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 орга-
низована 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 је Верица Зорић, 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-020-4/2021-19/h
9. април 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

376
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРАНУ СТАНОЈЕВИЋУ, дипломираном правнику, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
комуналне послове, почев од 15. априла 2021. године, до 
постављења начелника Градске управе за комуналне 
послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још 
три месеца. 

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

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

Имајући у виду да је Зоран Станојевић, дипломирани 
правник, показао изузетно залагање и резултате на 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 комуналне послове, одлучено је као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/j
9. април 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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377
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ГОРДАНИ ВУКОВИЋ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за комуналне послове, почев од 14. априла 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 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 ("Сл. глас-
ник 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 орга-
низована у више управа, може бити, поред лица из става 
1. овог члана, постављено лице које има стечено високо 
образовање из одговарајуће научне области у односу на 
делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/k
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

378
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДЕЈАНУ МАНДИЋУ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
грађевинско земљиште и инвестиције, почев од 14. априла 
2021. године, до постављења начелника Градске управе 
за грађевинско земљиште и инвестиције по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/l
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

379
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

I. ЈЕЛЕНА КРУНИЋ,  поставља се за в.д. заменика начел-
ника Градске управе за грађевинско земљиште и инвести-
ције, почев од 14. априла 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 ("Сл. глас-
ник 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 орга-
низована 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 Јелена Крунић, 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-020-4/2021-19/ć
09. април 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 47. седници од 09. априла  2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДЕЈАНУ МИХАЈЛОВИЋУ, дипломираном правнику, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
урбанизам и грађевинске послове, почев од 14. априла 
2021. године, до постављења начелника Градске управе 
за урбанизам и грађевинске послове по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже још три месеца.   

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

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

Имајући у виду да је Дејан Михајловић, дипломирани 
правник, показао изузетно залагање и резултате на 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 урбанизам и грађевинске послове, одлу-
чено је као у диспозитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/n
9. април 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 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЛАДИМИРУ МИЛЕНКОВИЋУ, дипломираном прав-
нику, продужава се дужност в.д. заменика начелника Град-
ске управе за урбанизам и грађевинске послове, почев од 
14. априла 2021. године, до постављења заменика начел-
ника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.   

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

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

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/nj
9. април 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 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЂОРЂУ БАСАРИЋУ, дипломираном инжењеру 
саобраћаја - мастер, продужава се дужност в.д. начелника 
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 14. априла 
2021. године, до постављења начелника Градске управе 
за саобраћај и путеве 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 ("Сл. глас-
ник 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 орга-
низована у више управа, може бити, поред лица из става 
1. овог члана, постављено лице које има стечено високо 
образовање из одговарајуће научне области у односу на 
делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/o
9. април 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 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 
I. РАДИВОЈУ ПАВЛОВУ, дипломираном саобраћајном 

инжењеру, продужава се дужност в.д. заменика начелника 
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 14. априла 
2021. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за саобраћај и путеве по спроведеном јавном кон-
курсу, 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).

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. глас-
ник 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 орга-
низована у више управа, може бити, поред лица из става 
1. овог члана, постављено лице које има стечено високо 
образовање из одговарајуће научне области у односу на 
делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Радивој Павлов, дипломирани 
саобраћајни инжењер, показао изузетно залагање и резул-
тате на пословима које је обављао, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Градске управе за саобраћај и путеве, 
одлучено је као у диспозитиву Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/p
9. април 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 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ДАНИЦИ МАТОВИЋ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за прописе, почев од 14. априла 2021. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за про-
писе 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 ("Сл. глас-
ник 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 орга-
низована у више управа, може бити, поред лица из става 
1. овог члана, постављено лице које има стечено високо 
образовање из одговарајуће научне области у односу на 
делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Даница Матовић, дипломирани 
правник, показала изузетно залагање и резултате на 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 прописе, одлучено је као у диспозитиву 
Решења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/r
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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385
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДР ЛИДИЈА ТОМАШ, поставља се за в.д. начелника 
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, почев од 
09. априла 2021. године, до постављења начелника Град-
ске 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 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 ("Сл. глас-
ник 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 орга-
низована 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 Томаш др Лидија, у време постављања 
за вршиоца дужности има статус службеника и положен 
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
произилази да испуњава услове за постављење за 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-020-4/2021-19/dž
9. април 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 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. НЕНАДУ ДРАШКОВИЋУ, дипломираном правнику, 
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске 
управе за социјалну и дечију заштиту, почев од 14. априла 
2021. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за социјалну и дечију заштиту по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

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

Имајући у виду да је Ненад Драшковић, дипломирани 
правник, показао изузетно залагање и резултате на 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 социјалну и дечију заштиту, одлучено 
је као у диспозитиву Решења.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/s
9. април 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 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ЗОРИЦИ ШИЈАК, дипломираном математичару-мате-
матика финансија, продужава се дужност в.д. начелника 
Градске управе за културу, почев од 14. априла 2021. године, 
до постављења начелника Градске управе за културу по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

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

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/š
9. април 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 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  ДРАГАНУ АЛЕКСИЋУ, дипломираном правник-
мастеру, продужава се дужност в.д. заменика начелника 
Градске управе за културу, почев од 14. априла 2021. године, 
до постављења заменика начелника Градске управе за 
културу по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три 
месеца.     

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

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

Имајући у виду да је Драган Алексић, дипломирани прав-
ник-мастер, показао изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављао, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Градске управе за културу, одлучено је 
као у диспозитиву Решења.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/t
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.



15. април 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 16 – страна 619.    

389
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 47. седници од 09. априла  2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. САШИ БИЛИНОВИЋУ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за при-
вреду, почев од 14. априла 2021. године, до постављења 
начелника Градске управе за привреду по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

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

Имајући у виду да је Саша Билиновић, дипломирани 
правник, показао изузетно залагање и резултате на 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 привреду, одлучено је као у диспозитиву 
Решења.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/u
9. април 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 47. седници од 09. априла 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ, професор физичког веспи-
тања, поставља се за в.д. начелника Градске управе за 
образовање, почев од 09. априла 2021. године, до 
постављења начелника Градске управе за образовање, по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

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 ("Сл. глас-
ник 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 орга-
низована 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 образовање, 
одлучено је као у диспозитиву Решења.

   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-19/d
9. април 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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Градоначелник
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 
68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 
и 149/19) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог 
Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 58/20), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 58/20) у Посебном делу, Раздео 09, Глава 09.01 
– ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, за Програмску актив-
ност: Текућа буџетска резерва (шифра 0602-0009), у оквиру 
Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе (шифра 
0602) у Функцији 160 – Опште јавне услуге некласифи-
коване на другом месту, са позиције буџета 216. економ-
ска класификација 499 – Средства резерве, одобравају 
се средства Градској управи за грађевинско земљиште и 
инвестиције у износу од 

150.000.000,00 динара
(стопедесетмилионадинара00/100)

на име обезбеђивања непланираних средстава за инфра-
структурно опремање локалитета за изградњу COVID бол-
нице.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 24, глава 24.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, у оквиру 
функције 451 – Друмски саобраћај, на позицију буџета 
533, економска класификација 511 – Зграде и грађевински 
објекти, из извора финансирања 01 – Општи приходи и 
примања буџета, за Програмску активност: Управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре (шифра 0701-
0002), у оквиру Програма: 7 – Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура (шифра 0701), тако да укупан 
план средстава из буџета за ову апропријацију из свих 
извора финансирања износи 2. 859.631.445,28 динара.

3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће 
измене у Општем, Посебном и Програмском делу буџета.

4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:

 - Сектору за буџет,
 - Сектору за трезор и

- Градској управи за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-24/2021-II
9. април 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

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

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на 
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 4/21, 7/21 и 11/21), у тачки III. подтачкa 18. се 
мења и гласи:

„18. на Тргу галерија, са 109 паркинг-места, према 
Пројектима број PS0238-02 од 28.12.2020. године и ПС0237 
од 28.1.2013. године, које је израдио Паркинг сервис,“.

У тачки IV. досадашња подтачка 75. се брише, а под-
тачке 76. до 112. постају подтачке 75. до 111.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад да:               

• паркиралишта уреди, опреми и да постави саобраћајну 
сигнализацију у складу са саобраћајним пројектима 
и 

• да путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о условима и могућностима 
за коришћење паркиралишта.

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

IV. 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 30.4.2021. године.
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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-34-2965/2021      
8. април 2021. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Савет за праћење кретања оболевања од 
хроничних незаразних болести становништва 
Града Новог Сада
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На основу члана 55. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства (”Службени 
лист Града Новог Сада”, бр. 9/12, 3/14, 27/14 и 9/19), Савет 
за праћење кретања оболевања од хроничних незаразних 
болести становништва Града Новог Сада расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ 
НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката 
превенције хроничних незаразних болести за 2021. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2021. годину (”Службени лист Града Новог 
Сада”, број 58/20), у укупном износу од 7.200.000,00 динара.

III. Пројекти превенције хроничних незаразних болести 
који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2021. 
години су: 

1)  пројекти превенције и контроле 
  кардиоваскуларних болести 

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних 
болести имају за циљ:

- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције кардиоваскуларних болести, 

- откривање раних симптома и постављање ране 
дијагнозе, 

- повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих 
стилова живота и повећању одговорности за сопствено 
здравље чиме се доприноси унапређењу здравственог 
стања становништва Града Новог Сада. 

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних 
болести имају за циљ и  едукације и обуке грађана Града 
Новог Сада за пружање прве помоћи у случају акутног 
срчаног застоја чиме се повећава шанса за преживљавање 

и смањује стопа смртности и компликација у случају акут-
ног срчаног застоја, као и едукације здравствених радника 
у циљу унапређења знања и вештина из ове области.

2) пројекти превенције и контроле дијабетеса
Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за 

циљ:
- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције дијабетеса,

- откривање раних симптома и постављање ране 
дијагнозе,

- евидентирање грађана Града Новог Сада са повећаним 
факторима ризика за настанак дијабетеса и њихово 
увођење у превентивне програме здравствених уста-
нова, 

- повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих 
стилова живота и повећању одговорности за сопствено 
здравље чиме се доприноси унапређењу здравственог 
стања становништва Града Новог Сада.

Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за 
циљ и едукације здравствених радника у циљу унапређења 
знања и вештина из дијабетологије.

3) пројекти превенције и контроле малигних болести

Пројекти превенције и контроле малигних болести имају 
за циљ:

- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције малигних болести,

- откривање раних симптома и постављање ране 
дијагнозе и 

- промоцију здравих животних навика и здравих стилова 
живота као основ превенције настанка болести.

Пројекти превенције и контроле малигних болести имају 
за циљ и едукације здравствених радника у циљу њиховог 
информисања и усвајања нових знања и вештина ради 
успостављања ефикасне превенције, дијагностике и 
лечења.

4)  пројекти превенције и контроле хроничне
  опструктивне болести плућа

Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне 
болести плућа имају за циљ:

- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције хроничне опструктивне боле-
сти плућа,

- откривање раних симптома и постављање ране 
дијагнозе.

Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне 
болести плућа имају за циљ и  едукације здравствених 
радника о актуелним ставовима и специфичним препо-
рукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и лечење 
хроничне опструктивне болести плућа.

5)  пројекти превенције и контроле болести 
  мишићно-коштаног система

Пројекти превенције и контроле болести мишићно-
коштаног система имају за циљ:

- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције болести мишићно-коштаног 
система,
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- откривање раних симптома и постављање ране дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле болести мишићно-

коштаног система имају за циљ и  едукације здравствених 
радника о актуелним ставовима и специфичним препо-
рукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и лечење 
болести мишићно-коштаног система.

6) пројекте превенције, раног откривања и контроле 
  метаболичких и ендокринолошких обољења 
  услед изложености ендокриним дисрупторима 

Пројекти превенције, раног откривања и контроле мета-
боличких и ендокринолошких обољења  услед  изложено-
сти ендокриним дисрупторима имају за циљ:

- откривање степена изложености ендокриним дисруп-
торима у популацији адолесцената, трудница и одрас-
лих особа на територији Града Новог Сада,

- откривање утицаја ендокриних дисруптора на факторе 
ризика за развој метаболичких и ендокринолошких 
обољења,

- повећање активног учешћа грађана у усвајању знања 
о потенцијалним изворима изложености ендокриним 
дисрупторима и повећању одговорности за очување 
и унапређење стања животне средине чиме се допри-
носи и унапређењу и очувању здравља становништва 
и превенцији развоја ових поремећаја на територији 
Града Новог Сада.

Пројекти превенције, раног откривања и контроле мета-
боличких и ендокринолошких обољења услед изложености 
ендокриним дисрупторима имају за циљ и едукацију здрав-
ствених радника у циљу унапређења знања и вештина из 
области утицаја животне средине на здравље.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија или Аутономна 
Покрајина Војводина и чије је седиште на територији Града 
Новог Сада.

V.  Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интер-
нет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs), са 
портала е-управе или у Градској управи за здравство, Нови 
Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

   VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, под-
носи пројекат који садржи:

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број, порески идентифика-
циони број учесника конкурса, шифру буџетског корис-
ника и број буџетског рачуна,

- податке о значајнијим пројектима реализованим у 
претходном периоду из области обухваћене конкурсом,

- опште податке о пројекту који се подноси (припадност 
пројекта и аспект родне равноправности),

- опис пројекта (образложење значаја пројекта, циљеве 
и циљне групе на које ће ефекти реализације пројекта 
имати утицај, динамику спровођења пројекта, основне 
активности пројекта, особље ангажовано на пројекту, 
начин праћења реализације пројекта, финансијски 
план и структуру буџета пројекта са прегледом 
материјалних и нематеријалних трошкова и 
спецификацијом средстава из сопствених прихода, из 
буџета Града Новог Сада и из других извора, могуће 
ризике и начин евалуације пројекта), 

- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и 
овлашћеном лицу за подношење пријаве пројекта, и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат или електронским путем на и-мејл 
адресу: zdravstvo@uprava.novisad.rs потписане електрон-
ским потписом који је издат од овлашћеног сертификаци-
оног тела, којим се потврђује интегритет података и иден-
титет овлашћеног лица.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 15 априла 
2021. године до 28. априла 2021. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
упућене факсом као и пријаве које нису потписане од стране 
овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном 
документацијом неће се разматрати.

X.   Конкурсна  документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Савет за 

праћење кретања оболевања од хроничних незаразних 
болести становништва Града Новог Сада.

 XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног кон-
курса неће се финансирати: 

- набавка основних средстава за рад учесника конкурса,
- пројекти чије активности подразумевају органи-
зовање кампања и других јавних окупљања већег 
броја људи, активности које се односе на групне 
едукације и скупове за чије спровођење није могуће 
обезбедити одгова рајућу физичку дистанцу, актив-
ности које подразумевају непосредни контакт реа-
лизатора и других учесника, односно све актив-
ности које није могуће спроводити без примене 
општих мера превенције од заразне болести COVID-19. 

XIII. Савет за праћење кретања оболевања од хронич-
них незаразних болести становништва Града Новог Сада 
може учеснику Јавног конкурса предложити да изврши 
одређене измене поднетог пројекта, у делу буџета пројекта 
или у делу активности планираних у пројекту.  

Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада има 
право да затражи додатна објашњења од учесника кон-
курса у вези са буџетом пројекта, односно да предложи 
измену буџета пројекта, уколико сматра да буџет пројекта 
не одговара планираним активностима и резултатима 
реализације пројекта. 

XIV. Савет за праћење кретања оболевања од хронич-
них незаразних болести становништва Града Новог Сада 
је дужан да у року од 30 дана од дана истека рока из тачке 
VIII. овог јавног конкурса утврди листу пројеката, применом 
следећих критеријума:

- област у којој се реализује пројекат, дужина трајања 
пројекта, број корисника пројекта и одрживост пројекта,

- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног 
интереса, степен унапређења стања области у којој 
се пројекат спроводи,

- суфинансирање пројекта из других извора: сопствених 
прихода, буџета Републике Србије, аутономне покра-
јине или јединице локалне самоуправе, фондова Европ-
ске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, 
у случају недостајућег дела средстава за финансирање 
пројекта,
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- законитост и ефикасност коришћења средстава из 
бу џета Града Новог Сада и одрживост ранијих про-
јеката,

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса 
за реализацију активности пројекта,

- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са плани-
раним активностима.

Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs) и на пор-
талу е-управе.

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у под-
нете пријаве на јавни конкурс, а право приговора у року од 
осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору доноси Савет за праћење кретања 
оболевања од хроничних незаразних болести становништва 
Града Новог Сада у року од 15 дана од дана његовог пријема 
и одлука Савета је коначна.

XV. Савет за праћење кретања оболевања од хронич-
них незаразних болести становништва Града Новог Сада, 
у року од седам дана од дана доношења одлуке о приго-
вору доставља Градоначелнику Града Новог Сада предлог 
акта о утврђивању пројеката за чију реализацију се 
одобравају средства из буџета Града Новог Сада, са изно-
сом средстава за реализацију сваког појединачног пројекта 
и извештај о спроведеном поступку конкурса. 

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом сред-
става за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће 
се објавити на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs) и на порталу е-управе. 

XVI. Учесници конкурса који остваре право на средства 
из буџета Града Новог Сада обавезни су да набавку добара 
и услуга предвиђених пројектом спроведу у складу са зако-
ном којим се уређују јавне набавке, ако су испуњени услови 
за спровођење ових поступака. 

XVII. Савет за праћење кретања оболевања од хронич-
них незаразних болести становништва Града Новог Сада 
писаним путем ће обавестити учеснике Јавног конкурса 

који нису остварили право на средства из буџета Града 
Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Савет за праћење кретања оболевања     
од хроничних незаразних болести
становништва Града Новог Сада
Број: XII-50-1/21-50-1
5. април 2021. године
НОВИ САД 

Председник 
Ass. dr sci. med. Драган Стајић, с.р.

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

прописа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
ИЗВЕШТАЈА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА 

ЗА 2019. ГОДИНУ

 I. У Извештају Локалног омбудсмана за 2019. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 13/21), врши се 
техничка исправка.

У наслову, број „2019.“ замењује се бројем „2020.“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“ .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-217
13. април 2021. године
НОВИ САД

Редакција
„Службеног листа Града Новог Сада“ 
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

351 Програм спровођења мера којима се ства-
 рају услови за бољу доступност и присту-
 пачност у коришћењу здравствене зашти-
 те становништва у погледу опреме и дру-
 гих средстава за рад у установама при-
 марне здравствене заштите на територи-
 ји Града Новог Сада за 2021. годину 597

352 Решење о Програму постављања над-
 стрешница на аутобуским стајалиштима 
 на територији Града Новог Сада за град-
 ски и приградски превоз путника за 2021. 
 годину 599

353 Решење о Програму одржавања надстре-
 шница на аутобуским стајалиштима на 
 територији Града Новог Сада за градски 
 и приградски превоз путника за 2021. 
 и 2022. годину 600

354 Решење о давању сагласности на Про-
 грам одржавања јавних зелених површина 
 под амброзијом за 2021. годину 600

355 Решење о изменама решења о Програму 
 инвестиционих активности за средње 
 школе за 2021. годину 601

356 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о промени седишта Јавног комуналног 
 предузећа „Лисје“ Нови Сад 602

357 Решење о образовању Комисије за при-
 бављање непокретности у јавну својину 
 Града Новог Сада непосредном погод-
 бом путем размене непокретности са 
 инвеститором „IN STAN GRADNJA“ 
 DOO NOVI SAD 602

358 Решење о именовању председника, заме-
 ника председника, чланова и заменика 
 чланова Комисије за прибављање непо-
 кретности у јавну својину Града Новог 
 Сада непосредном погодбом путем раз-
 мене непокретности са инвеститором 
 „IN STAN GRADNJA“ DOO NOVI SAD 603

359 Решење о образовању Комисије за при-
 бављање непокретности у јавну својину 
 Града Новог Сада непосредном погодбом 
 путем размене непокретности са инве-
 ститором „DBA“ DOO NOVI SAD 603

360 Решење о именовању председника, за-
 меника председника, чланова и замени-
 ка чланова Комисије за прибављање не-
 покретности у јавну својину Града Новог 
 Сада непосредном погодбом путем раз-
 мене непокретности са инвеститором 
 „DBA“ DOO NOVI SAD 604

361 Решење о измени Решења о образовању 
 и именовању Стручног тима за сагледа-
 вање чињеничког и правног стања и пред-
 лагање начина решавања правне ствари 
 САП ЕРП систем пред надлежним судом 
 у одговарајућем поступку, ради заштите 
 имовинских права и интереса Града 
 Новог Сада 604

362 Решење о продужењу дужности в.д. на-
 челника Градске управе за спорт и омла-
 дину (Властимир Мастиловић) 605

363 Решење о разрешењу дужности в.д. заме-
 ника начелника Градске управе за спорт 
 и омладину (др Огњен Крсмановић)  605

364 Решење о продужењу дужности в.д. заме-
 ника шефа Службе за заједничке послове 
 (Татјана Гладовић)  606

365 Решење о продужењу дужности в.д. 
 начелника Градске  пореске управе 
 (Станислава Прпа) 606

366 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске пореске управе 
 (Бранислав Надрљански) 607

367 Решење о продужењу дужности в.д. 
 директора Дирекције за робне резерве 
 (Ференц Банчи) 607

368 Решење о продужењу дужности в.д. 
 директора Бироа за пружање правне 
 помоћи (Гордана Моравски)  608

369 Решење о продужењу дужности в.д. заме-
 ника директора Бироа за пружање правне 
 помоћи (Чедомир Шкорић)  608

370 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за заштиту животне сре-
 дине (мр Драгица Бранковић) 609

371 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за заштиту 
 животне средине (Андријана Чапко) 609

372 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за имовину и имовинско
 -правне послове (Мирјана Марковић) 610
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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

373 Решење о постављењу в.д. заменика на-
 челника Градске управе за имовину и 
 имовинско-правне послове (Вера Зорић) 610

374 Решење о продужењу дужности в.д. на-
 челника Градске управе за здравство 
 (мр Драгана Којадиновић) 611

375 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за здравство 
 (Верица Зорић)  611

376 Решење о продужењу дужности в.д. на-
 челника Градске управе за комуналне 
 послове (Зоран Станојевић) 612

377 Решење о продужењу дужности в.д. за-
 меника начелника Градске управе за ко-
 муналне послове (Гордана Вуковић) 613

378 Решење о продужењу дужности в.д. на-
 челника Градске управе за грађевинско 
 земљиште и инвестиције (Дејан Мандић) 613

379 Решење о постављењу в.д. заменика на-
 челника Градске управе за грађевинско 
 земљиште и инвестиције (Јелена Крунић) 613

380 Решење о продужењу дужности в.д. на-
 челника Градске управе за урбанизам и 
 грађевинске послове (Дејан Михајловић) 614

381 Решење о продужењу дужности в.д. 
 заменика начелника Градске управе 
 за урбанизам и грађевинске послове 
 (Владимир Миленковић) 615

382 Решење о продужењу дужности в.д. на-
 челника Градске управе за саобраћај и 
 путеве (Ђорђе Басарић) 615

383 Решење о продужењу дужности в.д. 
 заменика начелника Градске управе за 
 саобраћај и путеве (Радивој Павлов) 616

384 Решење о продужењу дужности в.д. 
 заменика начелника Градске управе 
 за прописе (Даница Матовић)  616

385 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за социјалну и дечију 
 заштиту (др Лидија Томаш) 617

386 Решење о продужењу дужности в.д. 
 заменика начелника Градске управе 
 за социјалну и дечију заштиту (Ненад 
 Драшковић)  617

387 Решење о продужењу дужности в.д. 
 начелника Градске управе за културу 
 (Зорица Шијак)  618

388 Решење о продужењу дужности в.д. 
 заменика начелника Градске управе 
 за културу (Драган Алексић) 618

389 Решење о продужењу дужности в.д. 
 начелника Градске управе за привреду 
 (Саша Билиновић)  619

390 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за образовање (Радован 
 Ковачевић) 619

Градоначелник

391 Решење о о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 620

Градска управа за саобраћај и путеве

392 Решење о измени Решења о одређива-
 њу посебних паркиралишта на терито-
 рији Града Новог Сада 620

Савет за праћење кретања оболевања од 
хроничних незаразних болести становништва 
Града Новог Сада

393 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализацију 
 пројеката превенције хроничних незараз-
 них болести за 2021. годину 621

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

— Исправка Извештаја Локалног омбудсмана 
 за 2019. годину 623


