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На основу чл.46. и чл.107.ст.4. Статута Града Новог 

Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/2019), 
председница Скупштине Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА „БОШКО 
БУХА“, „ЛИМАН III“, „ОСТРВО“, „7.ЈУЛИ“, 

„ЈУЖНИ ТЕЛЕП“, „БРАТСТВО ТЕЛЕП“, 
„НИКОЛА ТЕСЛА-ТЕЛЕП“, „ГАВРИЛО 
ПРИНЦИП“, „БИСТРИЦА“, „АДИЦЕ“, 
„ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ“, „ДУНАВ“, 

„СЛАНА БАРА“, „КЛИСА“, „ВИДОВДАНСКО 
НАСЕЉЕ“, „САЈЛОВО“, „ПЕТРОВАРАДИН“, 

„СРЕМСКА КАМЕНИЦА“, „ЛЕДИНЦИ“, 
„КАЋ“, „КОВИЉ“, „КИСАЧ“, „ВЕТЕРНИК“, 

„ФУТОГ“, „ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ-
НЕМАНОВЦИ“, ”ЖИТНИ ТРГ“, „СТАРИ 
ГРАД“, „I ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА“, 

„СОЊА МАРИНКОВИЋ“, „ЛИМАН“, „ИВО 
АНДРИЋ“, „ВЕРА ПАВЛОВИЋ“, 
„ЈУГОВИЋЕВО“, „РАДНИЧКИ“, 

„ДЕТЕЛИНАРА“, „НАРОДНИ ХЕРОЈИ“, 
„САВА КОВАЧЕВИЋ“ И „ШАНГАЈ“

1. Расписују се избори за чланове савета месних 
заједница „Бошко Буха“, „Лиман III“, „Острво“, „7.јули“, „Јужни 
Телеп“, „Братство Телеп“, „Никола Тесла-Телеп“, „Гаврило 
Принцип“, „Бистрица“, „Адице“, „Омладински покрет“, 
„Дунав“, „Слана бара“, „Клиса“, „Видовданско насеље“, 
„Сајлово“, „Петроварадин“, „Сремска Каменица“, „Лединци“, 
„Каћ“, „Ковиљ“, „Кисач“, „Ветерник“, „Футог“, „Пејићеви 
салаши-Немановци“, „Житни трг“, „Стари град“, „I 
Војвођанска бригада“, „Соња Маринковић“, „Лиман“, „Иво 
Андрић“, „Вера Павловић“, „Југовићево“, „Раднички“, „Дете-
линара“, „Народни хероји“, „Сава Ковачевић“ и „Шангај“ за 
13.јун 2021.године, од 7 до 20 часова.

2. Избори ће се организовати и спровести у складу са 
Одлуком о месним заједницама („Сл. лист Града Новог 
Сада“, бр. 21/92, 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15) и статутима 
месних заједница „Бошко Буха“, „Лиман III“, „Острво“, 
„7. јули“, „Јужни Телеп“, „Братство Телеп“, „Никола Тесла-
Телеп“, „Гаврило Принцип“, „Бистрица“, „Адице“, „Омла-
дински покрет“, „Дунав“, „Слана бара“, „Клиса“, „Видовдан-
ско насеље“, „Сајлово“, „Петроварадин“, „Сремска Каме-
ница“, „Лединци“, „Каћ“, „Ковиљ“, „Кисач“, „Ветерник“, 
„Футог“, „Пејићеви салаши-Немановци“, „Житни трг“, „Стари 
град“, „I Војвођанска бригада“, „Соња Маринковић“, „Лиман“, 
„Иво Андрић“, „Вера Павловић“, „Југовићево“, „Раднички“, 
„Детелинара“, „Народни хероји“, „Сава Ковачевић“ и 
„Шангај“, а изборне радње почињу да теку од 14. маја 2021.
године.

3. Рок за подношење предлога за кандидате за чланове 
савета месних заједница „Бошко Буха“, „Лиман III“, „Острво“, 
„7. јули“, „Јужни Телеп“, „Братство Телеп“, „Никола Тесла-
Телеп“, „Гаврило Принцип“, „Бистрица“, „Адице“, „Омла-
дински покрет“, „Дунав“, „Слана бара“, „Клиса“, „Видовдан-
ско насеље“, „Сајлово“, „Петроварадин“, „Сремска Каме-
ница“, „Лединци“, „Каћ“, „Ковиљ“, „Кисач“, „Ветерник“, 
„Футог“, „Пејићеви салаши-Немановци“, „Житни трг“, „Стари 
град“, „I Војвођанска бригада“, „Соња Маринковић“, „Лиман“, 
„Иво Андрић“, „Вера Павловић“, „Југовићево“, „Раднички“, 
„Детелинара“, „Народни хероји“, „Сава Ковачевић“ и „Шангај“ 
истиче 7. јуна 2021. године, у 15:30 часова.

4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“ и на огласним таблама месних заједница „Бошко 
Буха“, „Лиман III“, „Острво“, „7.јули“, „Јужни Телеп“, „Брат-
ство Телеп“, „Никола Тесла-Телеп“, „Гаврило Принцип“, 
„Бистрица“, „Адице“, „Омладински покрет“, „Дунав“, „Слана 
бара“, „Клиса“, „Видовданско насеље“, „Сајлово“, „Петро-
варадин“, „Сремска Каменица“, „Лединци“, „Каћ“, „Ковиљ“, 
„Кисач“, „Ветерник“, „Футог“, „Пејићеви салаши-Немановци“, 
„Житни трг“, „Стари град“, „I Војвођанска бригада“, „Соња 
Маринковић“, „Лиман“, „Иво Андрић“, „Вера Павловић“, 
„Југовићево“, „Раднички“, „Детелинара“, „Народни хероји“, 
„Сава Ковачевић“ и „Шангај“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА 
Број: 06-1/2021-502-I
13. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу чл. 46 . и чл. 107. ст. 4. Статута Града Новог 

Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), пред-
седница Скупштине Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О НАСТАВКУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ ЗА ИЗБОР 
ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

„ПОДБАРА“, „СТЕПАНОВИЋЕВО“, 
„БУКОВАЦ“  И „САЛАЈКА“

1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку 
избора чланова савета месних заједница „Подбара“, 
„Степановићево“, „Буковац“  и „Салајка“, расписаних Одлу-
ком  број 06-1/2020-1058-I од 20. 10. 2020. године, а пре-
кинутих Одлуком број 06-1/2020-1140-I од 10. 11. 2020. 
године.

2. Избори ће се одржати 13. јуна 2021. године, од 7 до 
20 часова.

3. Настављају да теку рокови за вршење изборних радњи 
у поступку спровођења избора, у складу са Одлуком о мес-
ним заједницама („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 21/92, 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15) и статутима месних 
заједница „Подбара“, „Степановићево“, „Буковац“ и  
„Салајка“, почев од 1. јуна 2021.године.

4. Избори ће се организовати и спровести у складу са 
Одлуком о месним заједницама („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 21/92, 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15) и ста-
тутима месних заједница „Подбара“, „Степановићево“, 
„Буковац“ и  „Салајка.“ 

5. Рок за подношење предлога за кандидате за чланове 
савета месних заједница „Подбара“, „Степановићево“ „Буко-
вац“ и „Салајка“ истиче 07. јуна 2021. године , у 15:30 часова.

6. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“ и на огласним таблама месних заједница „Подбара“, 
„Степановићево“, „Буковац“ и „Салајка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2021-503-I
13. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

Градско веће
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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 53. седници од 11. маја 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
I. НИКОЛА КРСТИЋ, дипломирани правник, разрешава 

се дужности в.д. заменика начелника Градске управе за 
образовање са 11. 05. 2021. године, протеком времена на 
које 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 
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-
4/2021-11/с од 10. фебруара 2021. године, Крстић Никола, 
дипломирани правник, постављен је за в.д. заменика начел-
ника Градске управе за образовање, почев од 11. фебруара 
2021. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за образовање, по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже на три месеца.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ     
Број: II-020-4/2021-25/с
11. мај 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 53. седници од 11. маја 2021. 
године,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

I. ДУЊА БРАЈКОВИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. заменика начелника Градске управе за опште 
послове, почев од  11. маја 2021. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за опште послове, по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

 Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18,  113/17-др закон, 95/18 
– др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начелника 
управе за поједине области, када је према посебном закону, 
градска односно општинска управа организована у више 
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана, 
постављено лице које има стечено високо образовање из 
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе, 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, одно-
сно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит и најмање пет година рад-
ног искуства у струци. 

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-25/b
11. мај 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
Градска управа за урбанизам и грађевинске послове на 

основу члана 144. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 18/16 и 
95/18-аутентично тумачење), а у вези са чланом 9. став 3. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 88/10) 
и прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту 
животне средине, број VI-501-1/2020-86 од 5. маја 2021. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

 У Образложењу Решења о неприступању изради стра-
тешке процене утицаја плана генералне регулације моста 
у продужетку Булевара Европе у Новом Саду на животну 
средину број V-35-174/20 од 19. марта 2020. године, које 
је саставни део Одлуке о изради плана генералне регулације 
моста у продужетку Булевара Европе у Новом Саду у 
(„Службени лист Града Новог Сада број 22/20), у ставу 11. 
речи: „План генералне регулације Лимана са универзитет-
ским центром у Новом Саду, План генералне регулације 
простора за породично становање у западном делу Града 
Новог Сада и„ бришу се.

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

О б р а з л о ж е њ е

Поводом Закључка Комисије за планове број V-35-188/21 
од 29. априла 2021. године, а у вези са Информацијом 
Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови 
Сад број 953/21 од 28. априла 2021. године, као и исходо-
ваног Мишљења Градске управе за заштиту животне сре-
дине број VI-501-1/2020-86 од 5. маја 2021. године, у складу 
са чланом 144. Закона о општем управном поступку, 
извршена је исправка Решења о неприступању изради 
стратешке процене утицаја плана генералне регулације 
моста у продужетку Булевара Европе у Новом Саду на 
животну средину број V-35-174/20 од 19. марта 2020. године, 
које је саставни део Одлуке о изради плана генералне 
регулације моста у продужетку Булевара Европе у Новом 
Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 22/20).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И
ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-174/20
13. мај 2021. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.
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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

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

455 Одлука о расписивању избора за чла-
 нове савета месних заједница „Бошко 
 Буха“, „Лиман III“, „Острво“, „7. јули“, 
 „Јужни Телеп“, „Братство Телеп“, „Ни-
 кола Тесла-Телеп“, „Гаврило Принцип“, 
 „Бистрица“, „Адице“, „Омладински по-
 крет“, „Дунав“, „Слана бара“, „Клиса“, 
 „Видовданско насеље“, „Сајлово“, 
 „Петроварадин“, „Сремска Каменица“, 
 „Лединци“, „Каћ“, „Ковиљ“, „Кисач“, 
 „Ветерник“, „Футог“, „Пејићеви салаши-
 Немановци“, „Житни трг“, „Стари град“, 
 „I Војвођанска бригада“, „Соња Марин-
 ковић“, „Лиман“, „Иво Андрић“, „Вера 
 Павловић“, „Југовићево“, „Раднички“, 
 „Детелинара“, „Народни хероји“, „Сава 
 Ковачевић“ и „Шангај“  907

456 Одлука о наставку изборних радњи за 
 избор чланова савета месних заједница 
 „Подбара“, „Степановићево“, „Буковац“  
 и „Салајка“ 908

Градско веће

457 Решење о разрешењу дужности в.д. 
 заменика начелника Градске управе 
 за образовање (Никола Крстић) 908

458 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за опште 
 послове (Дуња Брајковић) 908

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

— Решење о исправци Решења о непри-
 ступању изради стратешке процене 
 утицаја плана генералне регулације 
 моста у продужетку Булевара Европе 
 у Новом Саду на животну средину 909


