СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XL - Број 43

НОВИ САД, 14. октобар 2021.

ГРАД НОВИ САД

примерак 140,00 динара

б) Породице палих бораца

Градско веће

1.

породице палих бораца по једном
палом борцу

120 бодова

968

2.

породице палих бораца по два или
више палих бораца

240 бодова

На основу члана 10. Одлуке о решавању стамбених
потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца
на територији Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, број 33/21), Градско веће Града Новог Сада,
на 86. седници од 6. октобра 2021. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ
РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА РЕШАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА РАТНИХ ВОЈНИХ
ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
Овим правилником уређују се мерила за утврђивање
листе реда првенства, односно утврђивање броја бодова
по критеријумима прописаним чланом 9. Одлуке о решавању
стамбених потреба ратних војних инвалида и породица
палих бораца на територији Града Новог Сада (у даљем
тексту: Одлука).
Члан 2.
Критеријум лични статус вреднује се на следећи начин:
а) Ратни војни инвалиди
1.

инвалидност

100%

I група

120 бодова

2.

инвалидност

100%

II група

100 бодова

3.

инвалидност

90%

III група

90 бодова

4.

инвалидност

80%

IV група

80 бодова

5.

инвалидност

70%

V група

70 бодова

6.

инвалидност

60%

VI група

60 бодова

7.

инвалидност

50%

VII група

50 бодова

8.

инвалидност

40%

VIII група

40 бодова

9.

инвалидност

30%

IX група

30 бодова

10.

инвалидност

20%

X група

20 бодова

Члан 3.
Критеријум стамбени статус вреднује се на следећи
начин:
1. лице које станује као подстанар

100 бодова

лице које станује у просторијама за
привремени смештај које се не могу
сматрати станом, јер не пружају ни
2. минимум услова за становање,
односно за живот човека (шупа,
дашчара, таванска и подрумска
просторија, магацин и сл.

80 бодова

3.

лице које користи стан за службене
потребе

60 бодова

4.

лице које користи собу или лежај у
самачком хотелу

50 бодова

лице које станује код својих родитеља
или родитеља свог брачног друга,
5. односно ванбрачног партнера (мајка,
отац, очух, маћеха, усвојитељ), деде,
бабе

40 бодова

лице које станује у бесправно
6. подигнутом објекту за који је донето
правоснажно решење о рушењу

20 бодова

ако је лице носилац станарског права,
7. односно закупац на неодређено време
стана у својини грађана или сустанар

10 бодова

Члан 4.
Стамбени статус се доказује:
- уговором и другим овереним документом о праву
коришћења и праву својине;
- уговором о подстанарском односу, односно изјавом
учесника конкурса да је подстанар, овереном код јавног
бележника;
- изјавом да не поседује стан у власништву, односно
породичну стамбену зграду, овереном код јавног бележника;
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- потврдом о пријави пребивалишта;
- потврдом коју је издао, потписао и оверио орган стамбене заједнице (скупштина или управник) или професионални управник;
- уверењем пореске управе да није обвезник пореза на
имовину (стан или породична стамбена зграда);
- признаницама о плаћеним трошковима комуналних
услуга; и
- другим документима којима се доказује коришћење
стана и сл.
Бодови на основу стамбеног статуса могу се доделити
само на основу једног од мерила садржаних у ставу 1. овог
члана.
Члан 5.
Критеријум тешке болести вреднује се на следећи начин:
1. за подносиоаца захтева
за сваког члана породичног
2.
домаћинства

30 бодова
10 бодова

Члан 6.
Под тешком болешћу сматрају се следећа обољења:
малигне болести и интракранијални тумори, теже болести
крви и крвотворних органа, инсулин зависни дијабетес
мелитус, хронична бубрежна инсуфицијенција на дијализи
и после трансплантације, теже урођене и стечене срчане
мане, тежи облик астме, хронична неспецифична болест
плућа, активна туберкулоза, системске аутоимуне болести,
тежи облици поремећаја метаболизма, склероза, прогресивна неуромишићна обољења, епилепсија, тежи душевни
поремећаји.
Бодови по критеријуму тешке болести за подносиоца
захтева, у случајевима у којима је подносилац захтева
ратни војни инвалид, утврђују се само за оне болести које
нису узете у обзир код одређивања војног инвелидитета.
Члан 7.
Критеријум број чланова породичног домаћинства
вреднује се тако што за сваког члана породичног домаћинства припада по 5 бодова.
Члан 8.
Критеријум датум стицања држављанства Републике
Србије вреднује се тако што се за сваку годину држављанства
подносиоца захтева, речунајући од дана стицања
држављанства Републике Србије, добија по 2 бода.
Члан 9.
Критеријум радни статус подносиоца захтева вреднује
се на следећи начин:
1. незапослени подносилац захтева
2. пензионер

10 бодова
5 бодова

Члан 10.
У случају истог броја бодова, предност се утврђује на
основу додатних критеријума, према следећем редоследу:
1. подносилац захтева чији је члан породичног
домаћинства ратни војни инвалид, у смислу члана
2. тачка 1. Одлуке;
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2. подносилац захтева са већим процентом инвалидитета;
3. подносилац захтева са тешко болесним чланом или
члановима породичног домаћинства;
4. подносилац захтева са већим бројем чланова породичног домаћинства;
5. подносилац захтева који је незапослен;
6. подносилац захтева који је раније постао држављанин
Републике Србије.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивању у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 1686/2021-II
6. октобар 2021. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

969
На основу члана 2а Одлуке о прибављању, располагању
и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19,
9/21 и 9/21-др. одлука), Градско веће Града Новог Сада на
87. седници од 11. октобра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА НОВОГ САДА КОЈА СЕ МОЖЕ
ОТУЂИТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
НОВОГ САДА
I. Овим решењем утврђује се непокретност у јавној
својини Града Новог Сада (у даљем тексту: Град) која се
може отуђити из јавне својине Града, и то:
- трособан стан - стан дуплекс број 25, површине 81 m2,
у поткровљу прва етажа стамбено-пословне зграде
број 3, која се налази у Новом Саду, улица Шафарикова,
улаз број 3, саграђене на катастарској парцели број
10159 КО Нови Сад I, уписане у Лист непокретности
број 10967 КО Нови Сад I.
II. Задужује се Градска управа за имовину и имовинскоправне послове за реализацију овог решења.
III. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог
Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-141/2021-II
11. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

14. октобар 2021.
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Број 43 – страна 1869.

970

971

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 88. седници од 13. октобра 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 88. седници од 13. октобра 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ЗОРАНУ СТАНОЈЕВИЋУ, дипломираном правнику,
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
комуналне послове, почев од 17. октобра 2021. године, до
постављења начелника Градске управе за комуналне
послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још
три месеца.

I. ГОРДАНИ ВУКОВИЋ, дипломираном економисти,
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске
управе за комуналне послове, почев од 16. октобра 2021.
године, до постављења заменика начелника Градске управе
за комуналне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже још три месеца.

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

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 ("Сл. 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 ("Сл. 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 Зоран Станојевић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен правосудни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
а у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање Градске управе за комуналне послове, одлучено
је као у диспозитиву Решења.

Имајући у виду да је Гордана Вуковић, дипломирани
економиста, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, да у време постављања за заменика 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 комуналне
послове, одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/e
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/f
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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РЕШЕЊЕ

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 88. седници од 13. октобра 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДЕЈАНУ МАНДИЋУ, дипломираном економисти, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције, почев од 16. октобра
2021. године, до постављења начелника Градске управе
за грађевинско земљиште и инвестиције по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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 ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18
др.закон, 86/19-др.закон и 157/20-др.закон), прописано је
да за начелника управе за поједине области, када је према
посебном закону, градска односно општинска управа
организована у више управа, може бити, поред лица из
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено
високо образовање из одговарајуће научне области у односу
на делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/g
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

973
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 88. седници од 13. октобра
2021. године, доноси

I. ЈЕЛЕНА КРУНИЋ, дипломирани економиста, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције, почев од 16. октобра 2021. године,
до постављења заменика 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 ("Сл. 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 Јелена Крунић, у време постављања
за вршиоца дужности има статус службеника и положен
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за 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-020-4/2021-60/a
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

14. октобар 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 88. седници од 13. октобра 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 88. седници од 13. октобра 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ВЛАСТИМИРУ МАСТИЛОВИЋУ, мастер економисти,
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
спорт и омладину, почев од 16. октобра 2021. године, до
постављења начелника Градске управе за спорт и омладину
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

I. Др ОГЊЕН КРСМАНОВИЋ поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омладину, почев
од 23. октобра 2021. године, до постављења заменика
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".

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 ("Сл. 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 Властимир Мастиловић, мастер
економиста, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца
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-020-4/2021-60/h
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

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 ("Сл. 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 др Огњен Крсмановић, 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-020-4/2021-60/đ
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

страна 1872. – Броj 43

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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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 88. седници од 13. октобра 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 88. седници од 13. октобра 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Мр ДРАГАНИ КОЈАДИНОВИЋ продужава се дужност
в.д. начелника Градске управе за здравство, почев од 16.
октобра 2021. године, до постављења начелника Градске
управе за здравство по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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 ("Сл. 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 Драгана Којадиновић, показала
изузетно залагање и резултате на пословима које је
обављала, да има положен државни стручни испит, и да у
време постављања за вршиоца дужности има статус 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-020-4/2021-60/i
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. ВЕРИЦА ЗОРИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за здравство,
почев од 16. октобра 2021. године, до постављења заменика
начелника Градске управе за здравство, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

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 ("Сл. 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 Верица Зорић, 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-020-4/2021-60/dž
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

14. октобар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 43 – страна 1873.

978

979

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 88. седници од 13. октобра 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 88. седници од 13. октобра 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ДЕЈАНУ МИХАЈЛОВИЋУ, дипломираном правнику,
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
урбанизам и грађевинске послове, почев од 16. октобра
2021. године, до постављења начелника Градске управе
за урбанизам и грађевинске послове по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже још три месеца.

I. ВЛАДИМИРУ МИЛЕНКОВИЋУ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, почев од
16. октобра 2021. године, до постављења заменика
начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске
послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још
три месеца.

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

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 ("Сл. 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 ("Сл. 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 Дејан Михајловић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен правосудни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
а у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање Градске управе за урбанизам и грађевинске
послове, одлучено је као у диспозитиву Решења.

Имајући у виду да је Владимир Миленковић, дипломирани
правник, 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 урбанизам и
грађевинске послове, одлучено је као у диспозитиву
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/j
13. октобар 2021. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/k
13. октобар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Милош Вучевић, с.р.

страна 1874. – Броj 43

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

14. октобар 2021.

980

981

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 88. седници од 13. октобра 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 88. седници од 13. октобра 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ЂОРЂУ БАСАРИЋУ, дипломираном инжењеру
саобраћаја - мастер, продужава се дужност в.д. начелника
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 22. октобра
2021. године, до постављења начелника Градске управе
за саобраћај и путеве по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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 ("Сл. 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.

I. РАДИВОЈУ ПАВЛОВУ, дипломираном саобраћајном
инжењеру, продужава се дужност в.д. заменика начелника
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 16. октобра
2021. године, до постављења заменика начелника Градске
управе за саобраћај и путеве по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. 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 Ђорђе Басарић, дипломирани
инжењер саобраћаја - мастер, 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 саобраћај и
путеве, одлучено је као у диспозитиву Решења.

Имајући у виду да је Радивој Павлов, дипломирани
саобраћајни инжењер, 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 саобраћај и
путеве, одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/l
13. октобар 2021. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/lj
13. октобар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Милош Вучевић, с.р.

14. октобар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 43 – страна 1875.

982

983

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 88. седници од 13. октобра 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 87. седници од 11. октобра 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДАНИЦИ МАТОВИЋ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе
за прописе, почев од 16. октобра 2021. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за прописе 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 ("Сл. 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 Даница Матовић, 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 прописе,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/m
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. Др ЛИДИЈА ТОМАШ поставља се за в.д. начелника
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, почев од
11. октобра 2021. године, до постављења начелника Градске управе за заштиту животне средине, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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 ("Сл. 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, др Лидија Томаш, 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-020-4/2021-59/с
11. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

страна 1876. – Броj 43

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

14. октобар 2021.

984

985

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 88. седници од 13. октобра 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 88. седници од 13. октобра 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. НЕНАДУ ДРАШКОВИЋУ, дипломираном правнику,
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске
управе за социјалну и дечију заштиту, почев од 22. октобра
2021. године, до постављења заменика начелника Градске
управе за социјалну и дечију заштиту по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже још три месеца.

I. РАДОВАНУ КОВАЧЕВИЋУ, професору физичког
васпитања, продужава се дужност в.д. начелника Градске
управе за образовање, почев од 16. октобра 2021. године,
до постављења начелника Градске управе за образовање
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.

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 ("Сл. 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 ("Сл. 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 Ненад Драшковић, дипломирани
правник, 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 социјалну и
дечију заштиту, одлучено је као у диспозитиву Решења.

Имајући у виду да је Радован Ковачевић, професор
физичког васпитања, 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 образовање, одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/n
13. октобар 2021. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/nj
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

14. октобар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 43 – страна 1877.

986
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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 88. седници од 13. октобра 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 88. седници од 13. октобра 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ЗОРИЦИ ШИЈАК, дипломираном математичару-математика финансија, продужава се дужност в.д. начелника
Градске управе за културу, почев од 16. октобра 2021.
године, до постављења начелника Градске управе за културу по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три
месеца.

I. ДРАГАНУ АЛЕКСИЋУ, дипломираном правникмастеру, продужава се дужност в.д. заменика начелника
Градске управе за културу, почев од 16. октобра 2021.
године, до постављења заменика начелника Градске управе
за културу по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још
три месеца.

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

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

Имајући у виду да је Драган Алексић, дипломирани
правник-мастер, 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 културу, одлучено је
као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/o
13. октобар 2021. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/p
13. октобар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Милош Вучевић, с.р.

страна 1878. – Броj 43

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

14. октобар 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 88. седници од 13. октобра 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 88. седници од 13. октобра 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. САШИ БИЛИНОВИЋУ, дипломираном правнику, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за привреду, почев од 16. октобра 2021. године, до постављења
начелника Градске управе за привреду по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

I. СТАНИСЛАВИ ПРПИ, дипломираном економисти,
продужава се дужност в.д. начелника Градске пореске
управе, почев од 16. октобра 2021. године, до постављења
начелника Градске пореске управе по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже још три месеца.

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

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 ("Сл. 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 ("Сл. 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 Саша Билиновић, дипломирани
правник, 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 привреду,
одлучено је као у диспозитиву Решења.

Имајући у виду да је Станислава Прпа, дипломирани
економиста, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца
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 пореске управе, одлучено
је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/r
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/s
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

14. октобар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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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 88. седници од 13. октобра 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 88. седници од 13. октобра 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. БРАНИСЛАВ НАДРЉАНСКИ, дипломирани економиста, поставља се за в.д. заменика начелника Градске пореске управе, почев од 16. октобра 2021. године, до постављења заменика 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 ("Сл. 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 Бранислав Надрљански, 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-020-4/2021-60/d
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. ТАТЈАНИ ГЛАДОВИЋ, дипломираном економисти,
продужава се дужност в.д. заменика шефа Службе за
заједничке послове, почев од 16. октобра 2021. године, до
постављења заменика шефа Службе за заједничке послове
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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 ("Сл. 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 Татјана Гладовић, дипломирани
економиста, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца
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 Службе за заједничке послове,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/š
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

страна 1880. – Броj 43

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

14. октобар 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 88. седници од 13. октобра 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 88. седници од 13. октобра 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. БАНЧИ ФЕРЕНЦУ, дипломираном инжењеру пољопривредe, продужава се дужност в.д. директора Дирекције за
робне резерве, почев од 16. октобра 2021. године, до
постављења директора Дирекције за робне резерве по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

I. ГОРДАНИ МОРАВСКИ, дипломираном правникумастер, продужава се дужност в.д. директора Бироа за
пружање правне помоћи, почев од 16. октобра 2021. године,
до постављења директора Бироа за пружање правне помоћи
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

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

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 ("Сл. 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 ("Сл. 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 Ференц Банчи, дипломирани
инжењер пољопривреде, показао изузетно залагање и
резултате на пословима које је обављао, да има положен
државни стручни испит, и да у време постављања за
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 Дирекције за робне резерве,
одлучено је као у диспозитиву Решења.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/t
13. октобар 2021. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/u
13. октобар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Милош Вучевић, с.р.

14. октобар 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 88. седници од 13. октобра 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 88. седници од 13. октобра 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ЧЕДОМИРУ ШКОРИЋУ, дипломираном правнику,
продужава се дужност в.д. заменика директора Бироа за
пружање правне помоћи, почев од 16. октобра 2021. године,
до постављења заменика директора Бироа за пружање
правне помоћи по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
још три месеца.

I. Мр ДРАГИЦА БРАНКОВИЋ поставља се за в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине, почев
од 16. октобра 2021. године, до постављења начелника
Градске управе за заштиту животне средине, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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 ("Сл. 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 Чедомир Шкорић, дипломирани
правник, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен правосудни
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
а у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање Бироа за пружање правне помоћи, одлучено је као
у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/v
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

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 ("Сл. 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 Драгица Бранковић, 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-020-4/2021-60/b
13. октобар 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 88. седници од 13. октобра 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 88. седници од 13. октобра 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. АНДРИЈАНА ЧАПКО, специјалиста струковни економиста, поставља се за в.д. заменика начелника Градске
управе за заштиту животне средине, почев од 16. октобра
2021. године, до постављења заменика начелника Градске
управе за заштиту животне средине, по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

I. МИРЈАНА МАРКОВИЋ, дипломирани правник, поставља се за в.д. начелника Градске управе за имовину и
имовинско-правне послове, почев од 18. октобра 2021.
године, до постављења начелника Градске управе за
имовину и имовинско-правне послове, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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 ("Сл. 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, Андријана Чапко, у време постављања
за вршиоца дужности има статус службеника и положен
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
произилази да испуњава услове за постављење за 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 ("Сл. 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 Мирјана Марковић, дипломирани
правник, има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/c
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-60/č
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

14. октобар 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 88. седници од 13. октобра 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВЕРА ЗОРИЋ, дипломирани правник, поставља се за
в.д. заменика начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, почев од 18. октобра 2021. године,
до постављења заменика начелника Градске управе за
имовину и имовинско-правне послове, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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 ("Сл. 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.

Број 43 – страна 1883.

Имајући у виду да Вера Зорић, дипломирани правник,
има положен правосудни испит, и да у време постављања
за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 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-020-4/2021-60/ć
13. октобар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

999
На основу Програмa подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Новог
Сада за 2021. годину, а у вези тачке 2.5. подтачка 2.5.12.
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја на територији Града Новог
Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“
број 09/21), и предлога Kомисије за релизацију мера програма подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја на територији Града Новог
Сада за 2021. годину, Градоначелник Града Новог Сада,
доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА
ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА И ИЗГРАДЊЕ
ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА ПРЕРАЂИВАЧА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
У 2021. ГОДИНИ
1. На основу спроведеног поступка по Јавном позиву за
доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за
прераду воћа и поврћа и изградње визуелног идентитета
прерађивача на територији Града Новог Сада у 2021. години,
који је расписан 01. септембра 2021. године, изабрани су:

Редни број

Број пријаве

Име, презиме и адреса

Одобрена средства

1.

VII-3-863/21

Сања Кузмановић, Вука Караџића 348, Ченеј

1.488.076,00

2.

VII-3-891/21

Васић Ивана, Дунавска број 23, Бегеч

1.500.000,00

3.

VII-3-890/21

Младен Михајлов, Краља Петра I 24, Каћ

1.475.280,00

4.

VII-3-888/21

Боривој Исаков, Новосадска 20, Каћ

1.249.065,00
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Редни број

Број пријаве

Име, презиме и адреса

Одобрена средства

5.

VII-3-887/21

Владимир Возар, Михала Каредлиса 24, Кисач

1.340.550,00

6.

VII-3-889/21

Едвин Хорват, Дунавска 34, Ветерник

1.078.200,00

7.

VII-3-892/21

Иван Ђукановић, Светозара Марковића 31, Футог

1.350.000,00

8.

VII-3-893/21

Бранислав Крстић, Ливаде 48а, Сремска Каменица

1.440.000,00

Са изабраним корисницима средстава, закључиће се
уговори којима ће се регулисати међусобна права и обавезе
између изабраних корисника субвенције за набавку
средстава за суфинансирање набавке опреме за прераду
воћа и поврћа и изградње визуелног идентитета прерађивача
и Града Новог Сада.
2. Ова одлука је коначна.
3. Одлуку доставити: подносиоцима пријаве за доделу
средстава за суфинансирање набавке опреме за прераду
воћа и поврћа и изградњу визуелног идентитета прерађивача
на територији града Новог Сада у 2021, Kомисији за
релизацију мера програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја на
територији града новог сада за 2021. годину и Градској
управи за привреду Града Новог Сада.

7. маја 2021. године („Службени лист Града Новог Сада“,
број 20/21), у тачки IV. алинеја 3. тачка 1, речи: „Михајло
Кнези“ замењују се речима: „Љиљана Марковић“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-187/2021-II
6. октобар 2021. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-905/2021-II
6. октобар 2021. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

1000
На основу члана 6. ст. 2. и 3. Одлуке о куповини стана
у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 55/20), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И
ИМЕНОВАЊУ СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ
КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о образовању и именовању Стамбене
комисије за доделу стамбене подршке куповином стана у
јавној својини Града Новог Сада број 020-125/2021-II од

Градска управа за привреду

1001
На основу поглавља X. тачка 4. став 16. Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину („Службени
лист Града Новог Сада“ брoj 19/21) и члана 3. алинеја трећа
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији мера активне политике запошљавања на
територији Града Новог Сада за 2021. годину између Националне службе за запошљавање и Града Новог Сада-Градске управе за привреду број VII-3-309/2021, односно број
0400-101-8/2021 од 11. маja 2021. године, на предлог
Комисије за реализацију мера запошљавања в.д. начелника
Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада, доноси

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА У 2021. ГОДИНИ
1. Одобравају се средства за субвенције за самозапошљавање за отпочињање сопственог посла отварањем
привредног субјекта, за 101 незапослено лице са територије
Града Новог Сада, у укупном износу од 30.000.000,00
динара.
2. Субвенција из тачке 1. ове одлуке одобрава се
следећим лицима:

14. октобар 2021.
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Рeдни
број

Број пријаве

1

VII-105-5/21-18

Славица Гвозденовић

Ветерник, Каринска 15

300.000,00

2

VII-105-5/21-17

Марсела Фијала

Нови Сад, Лазе Костића 11/17

300.000,00

3

VII-105-5/21-133 Тања Радић

Нови Сад, Браће Рибникар 47/6/37

300.000,00

4

VII-105-5/21-123 Ивана Чока

Нови Сад, Хаџи Рувимова 63/3/17

300.000,00

Подносилац захтева –
Корисник субвенције

Адреса корисника субвенције

Одобрени износ
субвенције

5

VII-105-5/21-1

Драгица Матић

Нови Сад, Ђурђа Бранковића 26/2/16

300.000,00

6

VII-105-5/21-4

Анђелија Поповић

Нови Сад, Змајевачки пут 74

300.000,00

7

VII-105-5/21-15

Ведран Деспотовић

Нови Сад, Цанкарева 21/22

300.000,00

8

VII-105-5/21-56

Андреј Ђерић

Нови Сад, Радничка 49

300.000,00

9

VII-105-5/21-62

Данијела Седмаков

Нови Сад, Слободана Бајића 42/17

300.000,00

10

VII-105-5/21-75

Јована Мајкић

Футог, Др. Младена Стојановића 73

300.000,00

11

VII-105-5/21-79

Јелена Тадић

Нови Сад, Стевана Дороњског 2/5

300.000,00

12

VII-105-5/21-84

Драгана Караћ

Нови Сад, Савска 12а

300.000,00

13

VII-105-5/21-111 Младен Бркић

Футог, Гаврила Принципа 41

300.000,00

14

VII-105-5/21-14

Душица Велемир

Нови Сад, Масарикова 18/36

300.000,00

15

VII-105-5/21-27

Мирослава Ћеранић

Нови Сад, Димитрија Аврамовића 4/1

300.000,00

16

VII-105-5/21-103 Анита Мусли

Ветерник, Војводе Мишића 7

300.000,00

17

VII-105-5/21-127 Александра Сладић

Нови Сад, Беле њиве 24/4/27

300.000,00

18

VII-105-5/21-12

Бранка Савић

Нови Сад, Јанка Веселиновића 17/4/23

300.000,00

19

VII-105-5/21-33

Немања Ђермановић

Ветерник, Ловорова 6

300.000,00

20

VII-105-5/21-37

Ивана Брзовић

Нови Сад, Партизанска 7

300.000,00

21

VII-105-5/21-38

Добривој Остојић

Руменка, Стевана Синђелића 11

300.000,00

22

VII-105-5/21-40

Јелена Петков

Нови Сад, Јанка Веселиновића 30/1/2

300.000,00

23

VII-105-5/21-53

Срђан Алексић

Нови Сад, Железничка 33/2/6

300.000,00

24

VII-105-5/21-82

Лазар Пиљојчић

Нови Сад, Корнелија Станковића 26/19

300.000,00

25

VII-105-5/21-85

Милица Жупански

Нови Сад, Цвећарска 3

300.000,00

26

VII-105-5/21-90

Александар Молнар

Нови Сад, Трг Мајке Јевросиме 9/1/6

300.000,00

27

VII-105-5/21-92

Дражен Jањушевић

Нови Сад, Петра Добровића 35

250.000,00

28

VII-105-5/21-104 Миле Мутибарић

Нови Сад, Косте Шокице 24

300.000,00

29

VII-105-5/21-106 Зоран Јовакарић

Нови Сад, Маршала Жукова 4

250.000,00

30

VII-105-5/21-108 Слободан Перковић

Ковиљ, Илије Нешин 17а

300.000,00

31

VII-105-5/21-112 Лазар Ковачевић

Нови Сад, Ђакона Авакума 18

300.000,00

32

VII-105-5/21-114 Марко Комлош

Нови Сад, Ђорђа Јовановића 7/2/17

300.000,00

33

VII-105-5/21-128 Слађана Вукмировић

Ветерник, Далматинска 1

300.000,00

34

VII-105-5/21-16

Драган Јанковић

Нови Сад, Родољуба Чолаковића16

300.000,00

35

VII-105-5/21-68

Смиљана Митровић

Футог, Светозара Марковића 51

300.000,00

36

VII-105-5/21-3

Светлана Фатић

Нови Сад, Кисачка 31/3/303

300.000,00
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37

VII-105-5/21-28

Милорад Дрезгић

Степановићево, Војводе Степе
Степановића 102

300.000,00

38

VII-105-5/21-41

Јадранка Комленски

Нови Сад, Балзакова 16/102

300.000,00

39

VII-105-5/21-42

Ана Дотлић

Нови Сад, Драгише Брашована 14д

300.000,00

40

VII-105-5/21-50

Невена Митровић

Нови Сад, Футошка 34/1/4

250.000,00

41

VII-105-5/21-51

Душко Керкез

Футог, Јована Дучића 106а

300.000,00

42

VII-105-5/21-52

Јелена Зекић

Нови Сад, Епископа Висариона 2ц

300.000,00

43

VII-105-5/21-55

Миљана Босин

Нови Сад, Корнелија Станковића 14/2

300.000,00

44

VII-105-5/21-98

Наташа Миодраговић

Нови Сад, Војводе Шупљикца 19/3/20

300.000,00

45

VII-105-5/21-120 Јована Цеснак

Нови Сад, Молнар Ђуле 8/4/20

300.000,00

46

VII-105-5/21-131 Марија Бјелица

Петроварадин, Прерадовићева 23/22

300.000,00

47

VII-105-5/21-6

Бранислав Копуз

Нови Сад, Вука Караџића 8/2/16

300.000,00

48

VII-105-5/21-8

Душан Михајловић

Нови Сад, Павла Бакића 10а/1

300.000,00

49

VII-105-5/21-13

Марко Томић

Каћ, Петра Драпшина 53

300.000,00

50

VII-105-5/21-21

Горан Пилиповић

Нови Сад, Булевар Јована Дучића
32/3/231

300.000,00

51

VII-105-5/21-22

Милош Сандић

Футог, Здравка Челара 77

300.000,00

52

VII-105-5/21-23

Душан Зелић

Нови Сад, Цетињска 9

300.000,00

53

VII-105-5/21-44

Никола Миљуш

Нови Сад, Милована Глишића 6

300.000,00

54

VII-105-5/21-54

Бранко Пуповац

Петроварадин, Мишелук 3/3

300.000,00

55

VII-105-5/21-61

Верица Ракић

Ветерник, Иве Лоле Рибара 11

300.000,00

56

VII-105-5/21-64

Марко Богдановић

Нови Сад, Стевана Мокрањца 2/3/14

300.000,00

57

VII-105-5/21-69

Ненад Станојевски

Нови Сад, Зетска 23

300.000,00

58

VII-105-5/21-91

Живко Недић

Нови Сад, Тицанова 12

300.000,00

59

VII-105-5/21-93

Немања Ђорђевић

Нови Сад, Футошки пут 32а

300.000,00

60

VII-105-5/21-94

Ранко Дрљача

Футог, Здравка Челара 231

300.000,00

61

VII-105-5/21-115 Данијел Павличић

Нови Сад, Париске Комуне 8

300.000,00

62

VII-105-5/21-119 Јована Савић

Каћ, Шумадијска 13

300.000,00

63

VII-105-5/21-132 Дарко Милутинов

Нови Сад, Булевар Патријарха Павла
36/12

300.000,00

64

VII-105-5/21-10

Анита Мијић

Нови Сад, Булевар Јована Дучића 6

300.000,00

65

VII-105-5/21-24

Гордана Чолић

Нови Сад, Булевар ослобођења 68/2/121

300.000,00

66

VII-105-5/21-39

Весна Карановић

Футог, Раде Кондића 17

300.000,00

67

VII-105-5/21-81

Мирјана Перић

Нови Сад, Милеве Марић 58/4/3242

300.000,00

68

VII-105-5/21-107 Верица Новаковић

Нови Сад, Хероја Пинкија 69ц

300.000,00

69

VII-105-5/21-109 Вања Ћировић

Сремска Каменица, Радничка 22

300.000,00

70

VII-105-5/21-19

Никола Кувач

Нови Сад, Душана Васиљева 2/1/3

300.000,00

71

VII-105-5/21-20

Далибор Хорват

Сремска Каменица, Гаврила Принципа 22

300.000,00

72

VII-105-5/21-26

Душан Ћеранић

Нови Сад, Димитрија Аврамовића 4/1/1

300.000,00

14. октобар 2021.
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73

VII-105-5/21-34

Жељко Куран

Нови Сад, Војводе Мишића 4

300.000,00

74

VII-105-5/21-47

Горан Митровић

Футог, Тозе Марковића 41

300.000,00

75

VII-105-5/21-48

Павле Почуч

Нови Сад, Новосадског сајма 19/4/20

300.000,00

76

VII-105-5/21-57

Ранко Јовић

Нови Сад, Руменачка 148а/1/4

300.000,00

77

VII-105-5/21-60

Марко Попара

Нови Сад, Булевар Јаше Томића 25/5/47

300.000,00

78

VII-105-5/21-67

Бранко Самарџић

Нови Сад, Косанчић Ивана 24/4/61

300.000,00

79

VII-105-5/21-80

Ружица Јаковљевић

Каћ, Саве Малешева 49

300.000,00

80

VII-105-5/21-83

Бобан Стојић

Нови Сад, Ђорђа Никшића Јохана 22

300.000,00

81

VII-105-5/21-87

Нада Бајац

Нови Сад, Булевар Јована Дучића 17/29

300.000,00

82

VII-105-5/21-97

Никола Плавшић

Ковиљ, Јовице Павлице 2

300.000,00

83

VII-105-5/21-102 Марија Теткић

Нови Сад, Јанка Чмелика 119/5/20

300.000,00

84

VII-105-5/21-105 Сузана Јовановић

Нови Сад, Ђорђа Рајковића 27/3/26

300.000,00

85

VII-105-5/21-110 Пеђа Анђелић

Нови Сад, Душана Васиљева 16/2/7

300.000,00

86

VII-105-5/21-122 Марко Марковић

Нови Сад, Булевар Кнеза Милоша
11/4/21

300.000,00

87

VII-105-5/21-35

Нови Сад, Соње Маринковић 9

250.000,00

88

VII-105-5/21-118 Немања Бошковић

Сремска Каменица, Седме војвођанске
бригаде 38

300.000,00

89

VII-105-5/21-25

Синиша Бубало

Нови Сад, Болманска 9/3/15

300.000,00

90

VII-105-5/21-66

Дејан Милетић

Ветерник, Косовке Девојке 16

300.000,00

91

VII-105-5/21-89

Ален Галијашевић

Нови Сад, Народног Фронта 69

300.000,00

92

VII-105-5/21-113 Симо Пејић

Ветерник, Паунова 34

300.000,00

93

VII-105-5/21-121 Ивица Ђокић

Каћ, Његошева 14

300.000,00

Данијела Вугдалић

94

VII-105-5/21-7

Николина Стојановић

Нови Сад, Бате Бркића 8/5/47

300.000,00

95

VII-105-5/21-65

Ратко Гавранић

Ветерник, Лептирова 50

300.000,00

96

VII-105-5/21-76

Анкица Митровић

Каћ, Светосавска 117

250.000,00

97

VII-105-5/21-96

Дејан Стојановић

Нови Сад, Мичуринова 66/3/13

300.000,00

98

VII-105-5/21-101 Жељка Борић

Ветерник, Петра Кочића 2

300.000,00

99

VII-105-5/21-126 Моника Ајдуковић

Нови Сад, Краљевића Марка 32б/3/33

250.000,00

100

VII-105-5/21-29

Славица Гаџић

Стари Лединци, Вука Караџића 144

300.000,00

101

VII-105-5/21-36

Ранко Толимир

Нови Сад, Милана Глумца 7

300.000,00

3. Субвенција за самозапошљавање одобрава се у
једнократном износу, а износи одобрене субвенције за
незапослена лица - кориснике субвенције наведени су у
табели која је саставни део тачке 2. ове одлуке.
4. На основу ове одлуке закључиће се уговор између
Националне службе за запошљавање - Филијала Нови
Сад, Града Новог Сада-Градске управе за привреду и незапосленог лица коме се одобри субвенција - корисник
субвенције, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.

5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: VII-3-732/21-2
12. октобар 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Саша Билиновић, с.р.
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На основу поглавља X. тачка 2 Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину („Службени
лист Града Новог Сада“ брoj 19/21) и члана 3. алинеја трећа
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији мера активне политике запошљавања на
територији Града Новог Сада за 2021. годину између Националне службе за запошљавање и Града Новог Сада-Градске управе за привреду број VII-3-309/2021 односно број
0400-101-8/2021 од 11. маja 2021. године, на предлог
Комисије за реализацију мера запошљавања, в.д. начелника
Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ
ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
У 2021. ГОДИНИ
1. У Одлуци о спровођењу програма стручне праксе на
територији Града Новог Сада у 2021. години („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 34/21, 36/21 и 40/21) тачка 1.
текстуални део мења се и гласи:
„Одобравају се средства за стручно оспособљавање и
стицање услова за полагање стручног испита у програму
стручне праксе за укупно 100 незапослених лица са
евиденције Националне службе за запошљавање у Новом
Саду, и то за 20 лица са завршеном вишом стручном спремом и 80 лица са зaвршeнoм висoкoм стручнoм спрeмoм
(нajмaњe чeтири гoдинe фaкултeта или мастер), код
следећих послодаваца са територије Града Новог Сада:“
- У тачки 3. став 2 речи: „с тим да стручно оспособљавање
почне 24. септембра 2021. године“ замењују се речима:
„с тим да стручно оспособљавање почне најкасније до
24. септембра 2021. године“

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
ПРИПРАВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА У 2021. ГОДИНИ
1. У Одлуци о одобравању средстава за финансирање
програма приправника на територији Града Новог Сада у
2021. години („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 34/21,
36/21 и 40/21) у тачки 1. речи „за стручно оспособљавање
66 приправника“ замењују се речима: „за стручно оспособљавање 64 приправника“.
- У табели, досадашњи редни број 42. послодавац
„DOBRILA ODALOVIĆ PR VETERINARSKA AMBULANTA
FAMILY VET NOVI SAD“ брише се;
- Редни бројеви од броја 43. до броја 54. постају редни
бројеви од броја 42. до бројa 53;
- У досадашњем редном броју 53, а садашњем 52. послодавац „Адвокат Горан Кљајић", колона „Одобрени број
лица“ мења се и гласи: „1“;
- У тачки 3. речи: „с тим да радни однос почне 24. септембра 2021. године“ замењују се речима: „с тим да
радни однос почне најкасније до 24. септембра 2021.
године“
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: VII-3-344/21-5
14. октобра 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: VII-3-345/21-5
14. октобар 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Саша Билиновић, с.р.
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На основу поглавља X. тачка 1. Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину („Службени
лист Града Новог Сада“ брoj 19/21) и члана 3. алинеја трећа
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији мера активне политике запошљавања на
територији Града Новог Сада за 2021. годину између Националне службе за запошљавање и Града Новог Сада-Градске управе за привреду број VII-3-309/2021 односно број
0400-101-8/2021 од 11. маja 2021. године, на предлог
Комисије за реализацију мера запошљавања, в.д. начелника
Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада, доноси

14. октобар 2021.

Саша Билиновић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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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 ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ
ДОСИТЕЈЕВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у делу Доситејеве улице у Новом Саду у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-353/21 од 20.9.2021.

14. октобар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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 8.11.2021. 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-34-6741/2021
8. октобар 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

1005
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 ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ
ОД ПЕШАЧКОГ МОСТА ПРЕКО КАНАЛА
Т-800 ДО УЛИЦЕ БРАНКА ЋОПИЋА У
НОВОМ САДУ

Број 43 – страна 1889.

1006
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 ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА
РАСКРСНИЦИ УЛИЦА САВСКЕ И БОЖЕ
КУЗМАНОВИЋА НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
и опреме пута на раскрсници улица Савске и Боже Кузмановића у Новом Саду у складу са Техничким регулисањем
саобраћаја број: С-390/21 од 6. октобра 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 11. новембар 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-34-6787/2021
11. октобар 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
и опреме пута у делу од пешачког моста преко канала Т-800
до улице Бранка Ћопића у Новом Саду у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-386/21 од 4. октобра 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. новембар2021.
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-34-6740/2021
8. октобар 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

мр Ђорђе Басарић, с.р.

1007
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 ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У
УЛИЦИ БУКОВАЧКИ ДО У ПЕТРОВАРАДИНУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
којом се забрањује кретање теретним моторним возилима
укупне масе веће од 5 тона у Улици Буковачки до у Петроварадину у складу са Техничким регулисањем саобраћаја
број: С-384/21 од 1. октобра 2021. године које је израдило

страна 1890. – Броj 43

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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 30.октобар 2021.
године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
БРОЈ: IV-34-6668/2021
6. октобар 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

14. октобар 2021.

V. Рок за извршење овог решења је 6.11.2021. године.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
БРОЈ: IV-34-6669/2021
6.10.2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

1009
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18,
59/18 и 61/19), доноси

1008
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18,
59/18, 61/19, 9/21 и 24/21), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада", бр. 4/21, 7/21, 11/21, 16/21 и 20/21, 29/21, 31/21 –
испр, 30/21 и 35/21), у тачки III. подтачка 28. се мења и
гласи:
„28. у Улици Др Лазе Станојевића, у дворишту зграде
Скупштине Града Новог Сада, са 55 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0506 из октобра 2021. године, који је израдио Паркинг сервис,“.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад да:
• паркиралишта уреди, опреми и да постави саобраћајну
сигнализацију у складу са саобраћајним пројектима и
• да путем средстава јавног информисања обавести
учеснике у саобраћају о условима и могућностима за
коришћење паркиралишта.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА
У ДЕЛУ ДОСИТЕЈЕВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се опште паркиралиште за путничке аутомобиле у делу Доситејеве улице у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и да
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном
пројекту број С-352/21 из септембра 2021. године који је
израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.
III. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
V. Рок за извршење овог решења је 8. новембар 2021.
године.
VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-6742/2021
8. октобар 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

14. октобар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 43 – страна 1891.

1010

1011

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

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/209, 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 ЗАБРАНИ ТЕРЕТНОГ САОБРАЋАЈА
ПРЕКО 5Т У УЛИЦИ МАРИНА ДРЖИЋА У
ПЕТРОВАРАДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА
МИЛИЦЕ СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊЕ И
ФРУШКОГОРСКЕ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
којом се забрањује кретање теретним моторним возилима
укупне масе веће од 5 тона у Улици Марина Држића у
Петроварадину у складу са Техничким регулисањем
саобраћаја број: С-392/21 од 7. октобра 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.

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
на раскрсници улица Милице Стојадиновић Српкиње и
Фрушкогорске у Новом Саду у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-394/21 од 7. октобра 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 12. новембар 2021.
године.

III. Рок за извршење овог решења је 12. новембар 2021.
године.

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

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-34-6846/2021
12. октобар 2021. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
БРОЈ: IV-34-6845/2021
12. октобар 2021. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

страна 1892. – Броj 43

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

14. октобар 2021.

14. октобар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 43 – страна 1893.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.

981

Градско веће
982
968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

Правилник о мерилима за утврђивање
листе реда првенства за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида
и породица палих бораца на територији
Града Новог Сада

983
1867
984

Решење о непокретности у јавној својини
Града Новог Сада која се може отуђити
из јавне својине Града Новог Сада

1868

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

1869

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

1869

985

986

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

1870

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

1870

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

1871

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

1871

Решење о продужењу дужности в.д. начелника Градске управе за здравство
(Мр Драгана Којадиновић)

1872

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

1872

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

1873

Решење о продужењу дужности в.д. заменика начелника Градске управе за
урбанизам и грађевинске послове
(Владимир Миленковић)
Решење о продужењу дужности в.д. начелника Градске управе за саобраћај и
путеве (Ђорђе Басарић)

987

988

989

990

991

992

993

994
1873
995
1874

Предмет

Страна

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

1874

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

1875

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

1875

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

1876

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

1876

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

1877

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

1877

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

1878

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

1878

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

1879

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

1879

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

1880

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

1880

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

1881

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за заштиту животне
средине (Мр Драгица Бранковић)

1881

страна 1894. – Броj 43

Рег. бр.
996

997

998

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

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

Страна

1882

Предмет

1003 Одлука о изменама Одлуке о одобравању средстава за финансирање програма
приправника на територији Града Новог
Сада у 2021. години

Страна

1888

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

1882

Градска управа за саобраћај и путеве

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

1883

1004 Решење измени режима саобраћаја у
делу Доситејеве улице у Новом Саду

1888

1005 Решење о измени режима саобраћаја у
делу од пешачког моста преко канала
Т-800 до Улице Бранка Ћопића у Новом
Саду

1889

1006 Решење о измени режима саобраћаја на
раскрсници улица Савске и Боже Кузмановића Новом Саду

1889

1007 Решење о измени режима саобраћаја у
Улици Буковачки до у Петроварадину

1889

1008 Решење о измени Решења о одређивању
посебних паркиралишта на територији
Града Новог Сада

1890

1009 Решење о одређивању општег паркиралишта у делу Доситејеве улице у Новом
Саду

1890

1010 Решење о забрани теретног саобраћаја
преко 5т у Улици Марина Држића у Петроварадину

1891

1011 Решење о постављању саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Милице
Стојадиновић Српкиње и Фрушкогорске
у Новом Саду

1891

Градоначелник
999

Рег. бр.

14. октобар 2021.

Одлука о додели средстава за суфинансирање набавке опреме за прераду воћа
и поврћа и изградње визуелног идентитета прерађивача на територији Града
Новог Сада у 2021. години

1000 Решење измени решења о образовању
и именовању Стамбене комисије за доделу стамбене подршке куповином стана
у јавној својини Града Новог Сада

1883

1884

Градска управа за привреду
1001 Одлука о одобравању субвенције за
самозапошљавање на територији Града
Новог Сада у 2021. години

1884

1002 Одлука о изменама Одлуке о спровођењу Програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2021. години

1888

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

