СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XL - Број 32

НОВИ САД, 19. јул 2021.

примерак 130,00 динара
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ГРАД НОВИ САД

Градско веће
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На основу члана 396. став 3. Одлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
38/11, 10/12, 34/17-др. одлука, 42/18, 55/19, 5/21 и 9/21),
Градско веће Града Новог Сада, на 69. седници од 14. јула
2021. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ
УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ
ТРОШКОВА ЗА УСЛУГУ ПЕРСОНАЛНЕ
АСИСТЕНЦИЈЕ
Члан 1.
У Правилнику о ближим условима и поступку за
остваривање права на накнаду трошкова за услугу персоналне асистенције („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
63/19, 32/20, 49/20 и 22/21) у члану 56 став 1. тачка 1. после
речи: „домаћинству“, додају се речи: „осим уколико корисник живи у домаћинству са лицем које је старије од 75
година или са лицем које болује од најтежих болести, што
се доказује извештајем лекара специјалисте“.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 1206/2021-II
14. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

На основу члана 67. тачка 44. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези
са чланом 5. Правилника о додатној образовној, здравственој
и социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Службени гласник Републике Србије“, број 80/18), Градско веће
Града Новог Сада, на 68. седници од 9. јула 2021. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ
ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ
ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ
ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ
I. У Решењу о образовању и именовању Интерресорне
комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику
и одраслом („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 27/20,
49/20 и 4/21) у тачки IV. став 2. после речи: „педијатар“
додаје се запета и речи: „односно специјалиста опште
медицине за одраслог“.
II. У тачки V. став 1. мења се и гласи:
„За процену потреба детета, ученика и одраслог за
пружање додатне образовне, здравствене и социјалне
подршке именују се четири Комисије, у следећем саставу:
1.1. др ГАЛИНА ГАВАНСКИ, специјалиста педијатар
1.2. РУЖИЦА ЗЕЋИРОВИЋ СРБЉИН, социјални радник
1.3. ЗДЕНКА ДОШЕН, психолог
1.4. ТАЊА ЈЕЛОВАЦ, дефектолог
2.1. др ВЕСНА ВУЛЕКОВИЋ, специјалиста педијатар
2.2. АЛЕКСАНДРА ШИПИЋ, социјални радник
2.3. СУЗАНА МИЋИЋ, психолог
2.4. мр ДРАГАНА ГАЛОВИЋ ЂАНКОВИЋ, дефектолог
3.1. др ВЕСНА ЗАГОРАЦ МАЛИНОВИЋ, доктор медицине
3.2. БОРИС ХЕМОН, психолог
3.3. ВЕСНА АНИЧИЋ, социјални радник
3.4. ДРАГАНА МИЛИЋ, логопед
4.1. др ТАТЈАНА САРАВОЛАЦ, педијатар
4.2. НИКОЛИНА РАДОЈИЧИЋ, социјални радник
4.3. НИКОЛА КРСТИЋ, дипломирани правник
4.4. САВКА ЖАБИЋ, дефектолог“.
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III. Тачка VII. мења се и гласи:
„VII. За координатора Комисије одређује се Наташа
Алексић, запослена у Градској управи.
За заменика координатора Комисије одређује се Ивона
Кореној, запослена у Градској управи.“.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 1018/2021-II
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

708
На основу члана 40. Одлуке о социјалној заштити Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11,
10/12, 34/17-др. одлука, 42/18, 55/19, 5/21 и 9/21), Градско
веће Града Новог Сада, на 69. седници од 14. јула 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНУ
ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ
ПОРОДИЦАМА ЗА ДЕЦУ ОД ПРВОГ ДО
ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,
У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
1.Утврђује се право на новчану помоћ социјално угроженим породицама за децу од првог до осмог разреда
основне школе која имају пребивалиште на територији
Града Новог Сада, у школској 2021/2022. години.
2.Новчана помоћ из тачке 1. овог решења обезбеђује
се за децу:
- из породице која остварује право на новчану социјалну
помоћ по Закону о социјалној заштити,
- из породице са троје и више деце, која остварује
право на дечији додатак по Закону о финансијској
подршци породици са децом,
- без родитељског старања смештену у хранитељске,
односно старатељске породице, и
- са сметњама у развоју.
Новчана помоћ из става 1. ове тачке додељује се у износу
од 6.000,00 динара по детету.
3.Захтев за доделу новчане помоћи из тачке 1. овог
решења, родитељ, старатељ, односно хранитељ (у даљем
тексту: родитељ) подноси Центру за социјални рад Града
Новог Сада (у даљем тексту: Центар за социјални рад).
Уз захтев из става 1. oве тачке родитељ прилаже
фотокопију личне карте, односно расељеничке легитимације
и потврду изабраног лекара уколико дете има сметње у
развоју.
Центар за социјални рад службеним путем прибавља:

19. јул 2021.

- потврду основне школе да је дете редован ученик
од првог до осмог разреда,
- решење о оствареном праву на новчану социјалну
помоћ, односно, решење о оствареном праву на
дечији додатак,
- за децу без родитељског старања, потврду Центра
за социјални рад о смештају детета у хранитељску,
односно старатељску породицу, и
- за дете са сметњама у развоју мишљење Интерресорне комисије.
Захтев из става 1. ове тачке подноси се од 15. августа
до 30. новембра 2021. године.
4. Центар за социјални рад доставља Градској управи
за социјалну и дечију заштиту (у даљем тексту: Градска
управа) захтев за пренос средстава са решењима о додели
новчане помоћи, донетим у складу са тач. 1. и 2. овог
решења.
5. Новчана помоћ из тачке 1. овог решења обезбедиће
се из средстава планираних Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада",
бр. 58/20 и 23/21), за раздео 15, главу 15.01 - Градска управа
за социјалну и дечију заштиту, функција 070 - Социјална
помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, 0901 Програм 11: Социјална и дечија заштита,
Програмска активност 0901-0001 ПА: Једнократне помоћи
и други облици помоћи, позицији 391.01 – Једнократне
помоћи и друге врсте материјалне помоћи, Финансијског
плана прихода и примања и расхода и издатака Градске
управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. годину.
6. За реализацију овог решења задужују се Градска
управа и Центар за социјални рад.
7. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
8. Решење доставити:
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту,
- Центру за социјални рад Града Новог Сада, и
- основним школама са територије Града Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 1206/2021-1-II
14. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе
чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16,
55/17, 12/19 и 46/20), Градско веће Града Новог Сада, на
69. седници одржаној 14. јула 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за
2021. годину, коју је Управни одбор Историјског архива
Града Новог Сада донео на 11. седници одржаној 13. јула
2021. године.

19. јул 2021.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2021-4/2-II
14. јул 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 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Решењем Градског већа Града Новог Сада број: II-0204/2021-19/o од 09. априла 2021. године, Басарић Ђорђу,
продужена је 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.
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-020-4/2021-40/c
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. ЂОРЂЕ БАСАРИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја
- мастер, разрешава се дужности в.д. начелника Градске
управе за саобраћај и путеве са 14. јулом 2021. године,
протеком времена на коју је постављен.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 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-
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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 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. РАДИВОЈ ПАВЛОВ, дипломирани саобраћајни
инжењер, поставља се за в.д. заменика начелника Градске
управе за саобраћај и путеве, почев од 15. јула 2021. године,
до постављења заменика начелника Градске управе за
саобраћај и путеве, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

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

страна 1416. – Броj 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.

19. јул 2021.

гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано
је да за начелника управе за поједине области, када је
према посебном закону, градска односно општинска управа
организована у више управа, може бити, поред лица из
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено
високо образовање из одговарајуће научне области у односу
на делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.

Имајући у виду да Радивој Павлов, дипломирани
саобраћајни инжењер, 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.

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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/i
9. јул 2021. године
НОВИ САД

Решењем Градског већа Града Новог Сада број: II-0204/2021-19/d од 09. априла 2021. године, Ковачевић Радован,
постављен је 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.

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

712
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

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-020-4/2021-40/č
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

I. РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ, професор физичког
веспитања, разрешава се дужности в.д. начелника Градске
управе за образовање са 9. јулом 2021. године, протеком
времена на коју је постављен.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
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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 68. седници од 14. јула 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ, професор физичког
васпитања, поставља се за в.д. начелника Градске управе
за образовање, почев од 15. јула 2021. године, до
постављења начелника Градске управе за образовање, по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.

19. јул 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
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 начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Радован Ковачевић, професор физичког васпитања, 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-020-4/2021-41/b
14. јул 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 68. седници од 9. јула 2021.
године, доноси

Број 32 – страна 1417.

РЕШЕЊЕ
I. ВЛАСТИМИР МАСТИЛОВИЋ, мастер економиста,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за спорт и
омладину, почев од 15. јула 2021. године, до постављења
начелника Градске управе за спорт и омладину, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 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 начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Властимир Мастиловић, мастер економиста, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/e
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

страна 1418. – Броj 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

19. јул 2021.
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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 68. седници од 9. јула 2021.
године, доноси

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Др ОГЊЕНУ КРСМАНОВИЋУ, продужава се дужност
в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омладину, почев од 22. јула 2021. године, до постављења заменика начелника Градске управе за спорт и омладину, по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано
је да за начелника управе за поједине области, када је
према посебном закону, градска односно општинска управа
организована у више управа, може бити, поред лица из
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено
високо образовање из одговарајуће научне области у односу
на делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.
Имајући у виду да је Крсмановић др Огњен, показао
изузетно залагање и резултате на пословима које је
обављао, да има положен државни стручни испит, и да у
време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу
стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за спорт и омладину, одлучено је као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/a1
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. Мр ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ, поставља се за в.д.
начелника Градске управе за здравство, почев од 15. јула
2021. године, до постављења начелника Градске управе
за здравство, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 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 начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да мр Драгана Којадиновић, у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника
и положен државни стручни испит, у смислу Закона о 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-020-4/2021-40/f
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

19. јул 2021.
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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 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ВЕРИЦИ ЗОРИЋ, дипломираном правнику, продужава
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за
здравство, почев од 15. јула 2021. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за здравство по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано
је да за начелника управе за поједине области, када је
према посебном закону, градска односно општинска управа
организована у више управа, може бити, поред лица из
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено
високо образовање из одговарајуће научне области у односу
на делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.
Имајући у виду да је Верица Зорић, дипломирани правник, показала изузетно залагање и резултате на пословима
које је обављала, да има положен државни стручни испит,
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу
стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за здравство, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/v
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

I. ДЕЈАН МАНДИЋ, дипломирани економиста, поставља
се за в.д. начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, почев од 15. јула 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".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 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 начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/đ
9. јул 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 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. КРУНИЋ ЈЕЛЕНИ, дипломираном економисти, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе
за грађевинско земљиште и инвестиције, почев од 15. јула
2021. године, до постављења заменика начелника Градске
управе за грађевинско земљиште и инвестиције по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

I. БРАНКОВИЋ мр ДРАГИЦИ, продужава се дужност
в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине,
почев од 15. јула 2021. године, до постављења начелника
Градске управе за заштиту животне средине по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

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

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

Образложење

Образложење

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано
је да за начелника управе за поједине области, када је
према посебном закону, градска односно општинска управа
организована у више управа, може бити, поред лица из
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено
високо образовање из одговарајуће научне области у односу
на делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.
Имајући у виду да је Јелена Крунић, дипломирани економиста, показала изузетно залагање и резултате на пословима које је обављала, да има положен државни стручни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а
у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/r
9. јул 2021. године
НОВИ САД

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано
је да за начелника управе за поједине области, када је
према посебном закону, градска односно општинска управа
организована у више управа, може бити, поред лица из
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено
високо образовање из одговарајуће научне области у односу
на делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.
Имајући у виду да је мр Драгица Бранковић, показала
изузетно залагање и резултате на пословима које је
обављала, да има положен државни стручни испит, и да у
време постављања за вршиоца дужности има статус 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 заштиту животне средине, одлучено је
као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/s
9. јул 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Милош Вучевић, с.р.

19. јул 2021.
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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 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ЧАПКО АНДРИЈАНИ, специјалисти струковном економисти, продужава се дужност в.д. заменика начелника
Градске управе за заштиту животне средине, почев од 15.
јула 2021. године, до постављења заменика начелника
Градске управе за заштиту животне средине по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

I. МИРЈАНИ МАРКОВИЋ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, почев од 17. јула 2021.
године, до постављења начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже још три месеца.

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

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

Образложење

Образложење

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 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 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано
је да за начелника управе за поједине области, када је
према посебном закону, градска односно општинска управа
организована у више управа, може бити, поред лица из
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено
високо образовање из одговарајуће научне области у односу
на делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.

Имајући у виду да је Чапко Андријана, специјалиста
струковни економиста, показала изузетно залагање и
резултате на пословима које је обављала, да има положен
државни стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за заштиту животне
средине, одлучено је као у диспозитиву Решења.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/š
9. јул 2021. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/t
9. јул 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ВЕРИ ЗОРИЋ, дипломираном правнику, продужава
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за
имовину и имовинско-правне послове, почев од 17. јула
2021. године, до постављења заменика начелника Градске
управе за имовину и имовинско-правне послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано
је да за начелника управе за поједине области, када је
према посебном закону, градска односно општинска управа
организована у више управа, може бити, поред лица из
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено
високо образовање из одговарајуће научне области у односу
на делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.
Имајући у виду да је Вера Зорић, дипломирани правник,
показала изузетно залагање и резултате на пословима које
је обављала, да има положен правосудни испит, и да у
време постављања за вршиоца дужности има статус 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 имовину и имовинско-правне послове,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/u
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

I. ДР ЛИДИЈИ ТОМАШ, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, почев
од 10. јула 2021. године, до постављења 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".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано
је да за начелника управе за поједине области, када је
према посебном закону, градска односно општинска управа
организована у више управа, може бити, поред лица из
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено
високо образовање из одговарајуће научне области у односу
на делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.
Имајући у виду да је Томаш др Лидија, 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 социјалну и дечију заштиту, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/z
9. јул 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 68. седници од 9. јула 2021.
године, доноси

19. јул 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
I. СТАНИСЛАВА ПРПА, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. начелника Градске пореске управе,
почев од 15. јула 2021. године, до постављења начелника
Градске пореске управе, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано
је да за начелника управе за поједине области, када је
према посебном закону, градска односно општинска управа
организована у више управа, може бити, поред лица из
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено
високо образовање из одговарајуће научне области у односу
на жделокруг управе, на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Станислава Прпа, дипломирани економиста, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/m
9. јул 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 68. седници од 9. јула 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. БРАНИСЛАВУ НАДРЉАНСКОМ, дипломираном економисти, продужава се дужност в.д. заменика начелника
Градске пореске управе, почев од 15. јула 2021. године, до
постављења заменика начелника Градске пореске управе
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано
је да за начелника управе за поједине области, када је
према посебном закону, градска односно општинска управа
организована у више управа, може бити, поред лица из
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено
високо образовање из одговарајуће научне области у односу
на делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске пореске управе, одлучено
је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/ž
9. јул 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 68. седници од 9. јула 2021.
године, доноси
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РЕШЕЊЕ
I. ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за комуналне
послове, почев од 16. јула 2021. године, до постављења
начелника Градске управе за комуналне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 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 начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Зоран Станојевић, дипломирани правник, у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника и положен државни стручни испит, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/d
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

19. јул 2021.

728
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГОРДАНА ВУКОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за комуналне послове, почев од 15. јула 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".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 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 начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Гордана Вуковић, дипломирани економиста, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/dž
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

19. јул 2021.
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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 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 68. седници од 9. јула 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, почев од 15. јула 2021. године,
до постављења начелника Градске управе за урбанизам
и грађевинске послове, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење

РЕШЕЊЕ
I. ВЛАДИМИР МИЛЕНКОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за урбанизам и грађевинске послове, почев од 15. јула
2021. године, до постављења заменика начелника Градске
управе за урбанизам и грађевинске послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 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 начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Дејан Михајловић, дипломирани правник, у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника и положен државни стручни испит, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 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 начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Владимир Миленковић, дипломирани
правник, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/g
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/h
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

страна 1426. – Броj 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

19. јул 2021.

731

732

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 68. седници од 9. јула 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДАНИЦА МАТОВИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за прописе,
почев од 15. јула 2021. године, до постављења заменика
начелника Градске управе за прописе, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.

РЕШЕЊЕ

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

I. ЗОРИЦА ШИЈАК, дипломирани математичар-математика финансија, поставља се за в.д. начелника Градске
управе за културу, почев од 15. јула 2021. године, до
постављења начелника Градске управе за културу, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење

Образложење

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
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 начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Даница Матовић, дипломирани правник, у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника и положен државни стручни испит, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 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 начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Зорица Шијак, дипломирани математичар-математика финансија, у време постављања за
вршиоца дужности има статус службеника и положен
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за 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-020-4/2021-40/j
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/k
9. јул 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 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 68. седници од 9. јула 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ДРАГАН АЛЕКСИЋ, дипломирани правник-мастер,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за културу, почев од 15. јула 2021. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за културу, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.

I. САША БИЛИНОВИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. начелника Градске управе за привреду, почев од
15. јула 2021. године, до постављења начелника Градске
управе за привреду, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.

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

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

Образложење

Образложење

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
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 начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Драган Алексић, дипломирани правник-мастер, у време постављања за вршиоца дужности
има статус службеника и положен државни стручни испит,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 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 начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Саша Билиновић, дипломирани правник, у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника и положен државни стручни испит, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/l
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/lj
9. јул 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 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ТАТЈАНА ГЛАДОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика шефа Службе за заједничке
послове, почев од 15. јула 2021. године, до постављења
заменика шефа Службе за заједничке послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење

I. ФЕРЕНЦ БАНЧИ, дипломирани инжењер пољопривреде,
поставља се за в.д. директора Дирекције за робне резерве,
почев од 15. јула 2021. године, до постављења директора
Дирекције за робне резерве, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 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 начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Татјана Гладовић, дипломирани економиста, у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника и положен државни стручни испит, у
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 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 начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Ференц Банчи, дипломирани инжењер
пољопривреде, у време постављања за вршиоца дужности
има статус службеника и положен државни стручни испит,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/n
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/nj
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

19. јул 2021.
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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 68. седници од 09. јула 2021.
године, доноси

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 68. седници од 9. јула 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ГОРДАНА МОРАВСКИ, дипломирани правник-мастер,
поставља се за в.д. директора Бироа за пружање правне
помоћи, почев од 15. јула 2021. године, до постављења
директора Бироа за пружање правне помоћи, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.

I. ЧЕДОМИР ШКОРИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика директора Бироа за пружање правне
помоћи, почев од 15. јула 2021. године, до постављења
заменика директора Бироа за пружање правне помоћи, по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.

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

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

Образложење

Образложење

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
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 начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Гордана Моравски, дипломирани
правник-мастер, у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника и да има положен правосудни
испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази
да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности
у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено
као у диспозитиву Решења.

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 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 начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Чедомир Шкорић, дипломирани правник, у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника и да има положен правосудни испит, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/o
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-40/p
9. јул 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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• организује процес анализе заинтересованих страна
у оквиру Координационог тима ради утврђивања
састава тематских радних група и управља контактима,

739
На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19)
и Закључка Градског већа Града Новог Сада број: II-0204/2020-54/б од 3. новембра 2020. године, Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊE
О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА
НОВОГ САДА
I
Образује се Координациони тим за израду Плана развоја
Града Новог Сада (у даљем тексту: Координациони тим).
II
Координациони тим има председника, заменика председника, координатора и 34 члана.
Координациони тим из става 1. ове тачке има задатак
да:
• oрганизује и координира свим активностима у вези
са израдом Плана развоја, прати редослед и динамику активности за израду Плана развоја,
• утврђује обухвате тематских радних група и врши
надзор над њиховим радом, одлучује о формирању
ужих тимова унутар тематских радних група, по
потреби,
• разматра и даје сагласност на предлоге тематских
радних група за садржину Плана развоја (преглед и
анализа стања, приоритети, циљеви, мере),
• осигуравa и заступа интересе Града и пружа
информације јавности у процесу израде Плана
развоја,
• обезбеђује укљученост организационих јединица
градске управе, односно осигурава несметано
прослеђивање информација од значаја за израду
Плана развоја од стране управе ка тематским радним
групама,
• осигурава директне везе са градским оперативним
плановима, пројектима и буџетом,
• предузима корективне мере, по потреби, у циљу
успешне израде Плана развоја,
• припрема коначан текст Плана развоја Града Новог
Сада и упути га Градоначелнику Града Новог Сада,
• по потреби, припрема измене Плана развоја Града
Новог Сада, након његовог доношења, у сарадњи са
Канцеларијом за локални економски развој и
доставља га Градоначелнику Града Новог Сада,
• припрема коначан текст Извештаја о постигнутим
учинцима Плана развоја Града Новог Сада на
трогодишњем нивоу и упути га Градоначелнику Граду
Новог Сада.
Координатор из става 1. ове тачке има задатак да:

• припрема предлоге за Координациони тим о обухвату
и начину функционисања тематских радних група,
• непосредно координира са опредељеним руководиоцима тематских радних група, утврђује динамику и
начин комуникације са руководиоцима тематских
радних група ради информисања о напретку у
спровођењу задатака тематских радних група,
организује документацију процеса,
• усклађује рад тематских радних група, обједињује и
усклађује материјал и организује заједничке састанаке
тематских радних група,
• информише Координациони тим о раду тематских
радних група,
• преноси инструкције Координационог тима тематским
радним групама,
• предлаже организовање састанака Координационог
тима ради одлучивања о конкретним питањима, по
потреби и на иницијативу тематских радних група,
• представља Координациони тим у процесу јавне
расправе о Нацрту Плана развоја,
• извршава друге задатке по налогу Координационог
тима.
III
Стручне и административне послове за потебе Координационог тима обављаће Служба извршних органа Града
Новог Сада – Канцеларија за локални економски развој.
IV
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
Решење доставити:
- Члановима Градског већа Града Новог Сада, начелницима градских управа, градском правобраниоцу,
локалном омбудсману, шефу Службе за интерну
ревизију, шефу Службе за буџетску инспекцију,
- Служби извршних органа Града Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2021-5200
11. јун 2021. године
НОВИ САД
Градоначелик
Милош Вучевић,с.р.

740
На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19)
и Закључка Градског већа Града Новог Сада број: II-0204/2020-54/б од 3. новембра 2020. године, Градоначелник
Града Новог Сада доноси

19. јул 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, КООРДИНАТОРА И ЧЛАНОВА
КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА
I
У Координациони тим за израду Плана развоја Града
Новог Сада (у даљем тексту: Координациони тим) именују
се:
- За председника:
Адријана Месаровић, члан Градског већа за буџет,
финансије и инвестиције,
- За заменика председника:
Миленко Малешев, шеф Канцеларије за локални
економски развој,
- За координатора:
Служба извршних органа Града Новог Сада,
Канцеларија за локални економски развој,
- За чланове:
1. Јелена Маринковић Радoмировић, Председник Скупштине Града Новог Сада,
2. Милорад Радојевић, члан Градског већа за привреду,
3. Здравко Јелушић, члан Градског већа за комуналне
послове,
4. Александар Кравић, члан Градског већа за саобраћај
и путеве,
5. Мира Раденовић, члан Градског већа за имовину и
имовинско-правне послове, заштиту животне средине,
одрживи развој и енергетску ефикасност,
6. Милован Амиџић, члан Градског већа за управу, прописе и урбанизам,
7. Дина Вучинић, члан Градског већа за образовање,
8. Драган Стајић, члан Градског већа за здравство,
9. Далибор Рожић, члан Градског већа за културу,
10. Огњен Цвјетићанин, члан Градског већа за спорт и
омладину,
11. Бранка Бежанов, члан Градског већа за социјалну
заштиту и бригу о породици и деци,
12. Слободан Прпа, в.д. начелника Градске управе за
финансије,
13. Саша Билиновић, в.д. начелника Градске управе за
привреду,
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19. Бранимир Радовановић, в.д. начелника Градске
управе за опште послове,
20. Радован Ковачевић, в.д. начелника Градске управе
за образовање,
21. Драгана Којадиновић, в.д. начелника Градске управе
за здравство,
22. Зорица Шијак, в.д. начелника Градске управе за културу,
23. Властимир Мастиловић, в.д. начелника Градске
управе за спорт и омладину,
24. Лидија Томаш, в.д. начелника Градске управе за
социјалну и дечију заштиту,
25. Мирослав Лакетић, в.д. начелника Градске управе
за инспекцијске послове,
26. Станислава Прпа, в.д. начелника Градске пореске
управе,
27. Дејан Мандић, в.д. начелника Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције,
28. Мирјана Марковић, в.д. начелника Градске управе
за имовину и имовинско-правне послове,
29. Лидија Јарамаз-Лисица, Градски правобранилац,
30. Марина Попов Иветић, Локални омбудсман Града
Новог Сада,
31. Данка Грубешић, шеф Службе за интерну ревизију,
32. Мирјана Бјелица, шеф Службе за буџетску инспекцију,
33. Служба извршних органа, Марија Бајић,
34. Служба извршних органа, Илија Рашета.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
III
Решење доставити:
- Члановима Градског већа Града Новог Сада, начелницима градских управа, градском правобраниоцу,
локалном омбудсману, шефу Службе за интерну
ревизију, шефу Службе за буџетску инспекцију,
- Служби извршних органа Града Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2021-5201
11. јун 2021. године
НОВИ САД
Градоначелик

14. Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за
комуналне послове,

Милош Вучевић,с.р.

15. Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за
саобраћај и путеве,
16. Дејан Михајловић, в.д. начелника Градске управе за
урбанизам и грађевинске послове,
17. Драгица Бранковић, в.д. начелника Градске управе
за заштиту животне средине,
18. Зора Ђорђевић, в.д. начелника Градске управе за
прописе,
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На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
а у вези са чланом 17. Закона о младима („Службени гласник Републике Србије“, број 50/11), Градоначелник Града
Новог Сада доноси
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
САВЕТА ЗА МЛАДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА
I. У Решењу о образовању Савета за младе на територији
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број 47/17) у тачки II. у алинеји шестој реч: „Локалним“
замењује се речју „локалним“, а речи „за период 2015 –
2018. године“ бришу се.
II. У тачки III. став 1. мења се и гласи:
„Савет чине представници органа и служби Града у
чијем су делокругу области од интереса за младе, представник актива директора средњих школа, представници
градског ученичког парламента, представници удружења
младих, удружења за младе и њихових савеза, студент
омбудсман, заједнички представник савета националних
мањина, представници највећег независног представничког тела удружења младих, удружења за младе и неформалних група које је именовано локалним акционим планом
политике за младе Града Новог Сада и угледни стручњаци.“.
III. У тачки III. став 2. мења се и гласи:
„Најмање једну трећину чланова Савета чине млади.“
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 66-2/2021-27-II
12. јул 2021. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и
члана 21. став 3. Одлуке о буџету Града Новог Сада за
2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/20
и 23/21), а поводом Захтева за промену апропријације
Градске управе за опште послове, број XV-401-7/21-168 од
1. јула 2021. године, достављеног Градској управи за
финансије, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобрава се да се у Одлуци о буџету Града Новог
Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 58/20 и 23/21), у члану 13, у оквиру Раздела 17-ГРАДСКА
УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, Глава 17.02 – МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, у Функцији 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, за Програмску активност:
Функционисање месних заједница (шифра 0602-0002), у
оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе
(шифра 0602), распореде средства у укупном износу од
40.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о буџету
Града Новог Сада за 2021. годину, а која су одобрена Месној
заједници „Видовданско насеље“ из Новог Сада, за трош-

19. јул 2021.

кове репрезентације, по основу следећих уговора о донаторству, које је закључила ова месна заједница и то:
- по Уговору о донаторству, број 35-21, закљученом 24.
јуна 2021. године са ЈКП „Лисје“ Нови Сад, 10.000,00
динара и
- по Уговору о донаторству, број 36-21, закљученом 25.
јуна 2021. године са ПСС „Пољопривредна станица“,
Нови Сад, 30.000,00 динара.
II. Задужује се Градска управа за финансије да у складу
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) изврши распоређивање
средстава из тачке I. овог решења у разделу Градске управе
за опште послове, у оквиру Главе 17.02 – Месне заједнице,
у Функцији 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, за Програмску активност: Функционисање
месних заједница (шифра 0602-0002), у оквиру Програма
15 – Опште услуге локалне самоуправе (шифра 0602), као
нови извор финансирања 08: Добровољни трансфери од
физичких и правних лица и то за аопропријацију економске
класификације 423 – Услуге по уговору, позиција буџета
438_1, тако да укупан план средстава из буџета за ову
апропријацију из свих извора финансирања износи
790.734,75 динара.
III. Задужује се Градска управа за финансије да у складу
са тачком II. овог решења, изврши одговарајућа усклађивања
износа у Општем, Посебном и Програмском делу Одлуке
о буџету Града Новог Сада за 2021. годину.
IV. Задужује се Градска управа за опште послове да, у
складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за опште послове за 2021. годину,
ради укључивања дозначених донација у важећи план
средстава за финансирање расхода месних заједница.
V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије и
- Градској управи за опште послове.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-27/2021-II
6. јул 2021. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и
члана 21. став 3. Одлуке о буџету Града Новог Сада за
2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/20
и 23/21), а поводом Захтева за промену апропријације
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, број XIII-51220/2021 од 9. јула 2021. године, који је достављен Градској
управи за финансије, Градоначелник Града Новог Сада
доноси

19. јул 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
I. Одобрава се да се у Одлуци о буџету Града Новог
Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 58/20 и 23/21), у члану 13, у оквиру Раздела 15, глава
15.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ
ЗАШТИТУ, у Функцији 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, за Пројекат: Програм
решавања стамбених питања избеглица (шифра 0901-4014),
у оквиру Програма 11– Социјална и дечија заштита (шифра
0901), распореде средства у укупном износу од 8.400.000,00
динара, која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2021. годину, а која су Граду Новом Саду додељена
Одлуком и избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава
намењених стварању и побољшању услова становања
породица избеглица на њиховој територији, кроз куповину
сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у
грађевинском и другом материјалу у складу са процедурама
и критеријумима прописаним Законом о избеглицама, односно Регионалним стамбеним програмом у Републици
Србији, број: 36-7/35-2021 од 14. маја 2021. године, коју је
донео Комесар Комесеријата за избеглице и миграције
Републике Србије.
II. Задужује се Градска управа за финансије да, сагласно
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) у Посебном делу Одлуке
о буџету Града Новог Сада за 2021. годину, у разделу
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, у оквиру
Главе 15.01, у функцији 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, изврши распоређивање
наменских трансферних средстава из тачка I. овог решења,
у нови извор финансирања 07 – Трансфери од других нивоа
власти, на позицију буџета 404, за апропријацију економске
класификације 472 - Накнаде за социјалну заштиту из
буџета, тако да укупан план средстава из свих извора
финансирања за ову апропријацију износи 22.249.616,00
динара.
III. Задужује се Градска управа за финансије да у складу
са тачком II. овог решења, изврши одговарајућа усклађивања
износа средстава у Општем, Посебном и Програмском делу
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину.
IV. Задужује се Градска управа за социјалну и дечију
заштиту да у складу са овим решењем изврши одговарајуће
измене Финансијског плана прихода и примања и расхода
и издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту
за 2021. годину, ради извршавања расхода по основу дозначених наменских трансфера.
V. Решење доставити:
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту и
- Градској управи за финансије
- Сектору за буџет и
- Сектору за трезор
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-29/2021-II
15. јул 2021. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве

744
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/210, 101/11,
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука
УС, 24/18 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др.
закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ
ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализације у улицама Веселина Маслеше
и Коперниковој у Новом Саду.
II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја
број: С-256/21 од 6.7.2021. године које је израдило Одељење
за развој и управљање саобраћајем Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције.
III. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
IV. Рок за извршење овог решења је 13.8.2021. године.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-5129/2021
14. јул 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука
УС, 24/18 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др.
закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ДЕЛУ
УЛИЦА ХЕРОЈА ПИНКИЈА И ПОДУНАВСКЕ У
НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализације у делу улица Хероја Пинкија и
Подунавске у Новом Саду.

страна 1434. – Броj 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја
број: С-255/21 од 6.7.2021. године које је израдило Одељење
за развој и управљање саобраћајем Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције.
III. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
IV. Рок за извршење овог решења је 12.8.2021. године.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-5099/2021
13. јул 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

746
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. Закон) и члана
9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10,
60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА ТОЗЕ У
ВЕТЕРНИКУ

19. јул 2021.

747
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. Закон) и члана
9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10,
60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ
УЛИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА У ФУТОГУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у делу Улице
цара Лазара у Футогу, наспрам кућног броја 174, у складу
са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-201/21 од
4. јуна 2021. године које је израдило Одељење за развој и
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. август 2021.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-5085/2021
13. јул 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника

I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализације у Улици Светозара Марковића
Тозе у Ветернику, у складу са Техничким регулисањем
саобраћаја број: С221/21 од 11. јуна 2021. године, које је
израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. август 2021.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-5087/2021
13. јул 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

мр Ђорђе Басарић, с.р.

748
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. Закон) и члана
9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10,
60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У
РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ СВЕТОЗАРА
МАРКОВИЋА И ПАРТИЗАНСКЕ УЛИЦЕ
У ФУТОГУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у раскрсници
Улице Светозара Марковића и Партизанске улице у Футогу,
у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број:
С-212/21 од 7. јуна 2021. године које је израдило Одељење

19. јул 2021.
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за развој и управљање саобраћајем Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. август 2021.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-5086/2021
13. јул 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

749
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука
УС, 24/18 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др.
закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ВИБРАЦИОНИХ ТРАКА
НА КАМЕНИЧКОМ ПУТУ У ПЕТРОВАРАДИНУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
и вибрационих трака на Каменичком путу у Петроварадину,
у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број:
С-238/21 од 7. јула 2021. године које је израдило Одељење
за развој и управљање саобраћајем Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 8. августа 2021.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-5041/2021
9. јула 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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750
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука
УС, 24/18 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др.
закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПРЕРАДОВИЋЕВОЈ
УЛИЦИ У ПЕТРОВАРАДИНУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
на пешачком прелазу у Прерадовићевој улици у Петроварадину, у близини улице Подунавског одреда у складу са
Техничким регулисањем саобраћаја број: С-253/21 од 6.
јула 2021. године које је израдило Одељење за развој и
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 7. августа 2021.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4997/2021
8. јула 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

751
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука
УС, 24/18 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др.
закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10, 60/10, 69/213, 70/16 и 54/20), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА У
УЛИЦИ АРСЕ ТЕОДОРОВИЋА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање заштитних стубића у улици
Арсе Теодоровића у Новом Саду у складу са Техничким
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регулисањем саобраћаја број: 7310 од 31. јануара 2013.
године, који је израдило Јавно предузеће "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду - Одељење за развој и управљање
саобраћајем.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 12. август 2021.
године.

19. јул 2021.

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-5071/2021
12. јул. 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

19. јул 2021.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

718

ГРАД НОВИ САД
Градско веће
706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

Правилник о допуни Правилника о ближим
условима и поступку за остваривање права
на накнаду трошкова за услугу персоналне
асистенције
Решење о изменама и допуни Решења о
образовању и именовању Интерресорне
комисије за процену потреба за пружањем
додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом

Рег. бр.

719

1413

720

721
1413

Решење о утврђивању права на новчану
помоћ социјално угроженим породицама
за децу од првог до осмог разреда основне
школе, у школској 2021/2022. години
1414

722

Решење о давању сагласности на Одлуку
о измени Финансијског плана Историјског
архива Града Новог Сада, Нови Сад
за 2021. годину

723

Решење о разрешењу дужности в.д.
начелника Градске управе за саобраћај
и путеве (Ђорђе Басарић)
Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за
саобраћај и путеве (Радивој Павлов)

1414
724
1415
725
1415

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

1416

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

1416

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

1417

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

1418

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

1418

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

726

727

728

729

730

731
1419

Предмет

Страна

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

1419

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

1420

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

1420

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

1421

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

1421

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

1422

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

1422

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

1423

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

1423

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

1423

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

1424

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

1425

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

1425

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

1426

страна 1438. – Броj 32
Рег. бр.
732

733

734

735

736

737

738

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Предмет

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

Страна

742
1426

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

1427

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

1427

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

740

741

743

Предмет

Страна

Решење о одобравању да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада за 2021.
годину распореде средства Месној
заједници ”Видовданско насеље” из
Новог Сада

1432

Решење о одобравању да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада за 2021.
годину распореде средства Градској
управи за социјалну и дечију заштиту

1432

Градска управа за саобраћај и путеве
1428

744

Решење о постављању успоривача брзине
и саобраћајне сигнализације у Улици
Веселина Маслеше у Новом Саду

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

1428

745

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

Решење о постављању успоривача брзине
и саобраћајне сигнализације у делу улица
Хероја Пинкија и Подунавске у Новом Саду 1433

1429

746

Решење о постављању успоривача брзине
и саобраћајне сигнализације у Улици
Светозара Марковића Тозе у Ветернику

1434

Решење о измени режима саобраћаја у
делу Улице цара Лазара у Футогу

1434

Решење о измени режима саобраћаја у
раскрсници Улице Светозара Марковића и
Партизанске улице у Футогу

1434

Решење о постављању саобраћајне сигнализације и вибрационих трака на Каменичком путу у Петроварадину

1435

Решење о постављању саобраћајне сигнализације у Прерадовићевој улици у Петроварадину

1435

Решење о постављању заштитних стубића
у улици Арсе Теодоровића у Новом Саду

1435

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

1429

Градоначелник
739

Рег. бр.

19. јул 2021.

Решење о образовању Координационог
тима за израду Плана развоја Града
Новог Сада
Решење о именовању председника, заменика председника, координатора и
чланова Координационог тима за израду
Плана развоја Града Новог Сада

747
748

1430

749

750
1431

Решење о изменама Решења о образовању
Савета за младе на територији Града
Новог Сада
1431

751

1433

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

