
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА

Година XLI - Број 2 НОВИ САД,  17. јануар 2022. примерак 130,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

21
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,  81/09 - испр, 
64/10 – одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,  83/18, 31/19 
, 37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 3. став 2. Одлуке о 
отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/15, 
8/16, 74/16, 38/18, 45/18 и 31/19), Градско веће Града Новог 
Сада, на 113. седници од  12. јануара 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ПРОГРАМУ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА  2022. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се Програм отуђења грађе-
винског земљишта за 2022.годину (у даљем тексту: Про-
грам), који је саставни део овог решења.

II. Програм обухвата неизграђено грађевинско земљиште 
у јавној својини Града Новог Сада, које се може отуђити, 
ради изградње, у складу са планским документом, на основу 
кога се издају локацијски услови, односно грађевинска доз-
вола  у 2022.години.

III. Носилац активности предвиђених овим решењем је 
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције 
(у даљем тексту: Градска управа).

IV. Градска управа подноси Градском већу Града Новог 
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма.

 V. Поступак отуђења грађевинског земљишта за које је 
донета Одлука о покретању поступка отуђења грађевин-
ског земљишта на основу Решења о Програму отуђења 
грађевинског земљишта за 2021. годину  („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 1/21, 12/21, 22/21, 26/21, 31/21, 
35/21, 40/21, 49/21 и 55/21) окончаће се у складу са овим 
решењем. 

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

                      I. Програм отуђења грађевинских парцела у својини Града Новог Сада

РБ Локација Број    
парцеле

Катастарска 
општина

Површина 
парцеле 

(у m²)
Намена Спратност

1. Телеп - ул. Нова 2666/2 Нови Сад II 656 вишепородично становање 
средњих густина урбане виле) до П+2+Пк

2.
Ново насеље – северно 
од Булевара војводе 
Степе

704/26 Нови Сад IV 1.626 пословање на улазном    
правцу

ВП, П+1 или 
П+галерија

3.
Ново насеље – северно 
од Булевара војводе 
Степе

704/27 Нови Сад IV 1.292 пословање на улазном    
правцу

ВП, П+1 или 
П+галерија

4. Футог - ул. Соње 
Маринковић 1990/26 Футог 1.760 простор намењен секундарним 

и терцијарним делатностима П до П+2

5. Футог - ул. Соње 
Маринковић 1990/28 Футог 1.760 простор намењен секундарним 

и терцијарним делатностима П до П+2

6. Футог - ул. Соње 
Маринковић 1990/30 Футог 1.760 простор намењен секундарним 

и терцијарним делатностима П до П+2

  7.
Каћ - ул. Стефана 
Немање 429/6 Каћ 918 породично становање

од П до 
По+П+1, 
Су+П+Пк 
или П+1+Пк
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8. Каћ - ул.Стефана 
Немање 429/7 Каћ 978 породично становање

од П до 
По+П+1, 
Су+П+Пк 
или П+1+Пк

9. РЗ Римски шанчеви 
- ул. Сентандрејски пут 73/9 Нови Сад IV 4.047

привреда – делатности из 
области секундарног и 
терцијарног сектора

П,ВП или 
П+1 (макси-
мално П+2).

10. РЗ Римски шанчеви 
- ул. Сентандрејски пут 73/11 Нови Сад IV 3.619

привреда – делатности из 
области секундарног и 
терцијарног сектора

П,ВП или 
П+1 (макси-
мално П+2).

11. РЗ Римски шанчеви 
- ул. Сентандрејски пут 73/13 Нови Сад IV 3.527

привреда – делатности из 
области секундарног и 
терцијарног сектора

П,ВП или 
П+1 (макси-
мално П+2).

12. РЗ Римски шанчеви 
- ул. Сентандрејски пут 73/12 Нови Сад IV

3.623

    

привреда – делатности из 
области секундарног и 
терцијарног сектора

П,ВП или 
П+1 (макси-
мално П+2).

13. РЗ Римски шанчеви 
- ул. Сентандрејски пут 82/4 Нови Сад IV

6.316

    

привреда – делатности из 
области секундарног и 
терцијарног сектора

П,ВП или 
П+1 (макси-
мално П+2).

14. Буковац - ул. Бранка 
Ћопића 1424/7 Буковац 245 породично становање до П+1+Пк

15. ул. Паје Крстића 822/12 Нови Сад I 407 породично становање до П+1+Пк
16. ул. Паје Крстића 822/14 Нови Сад I 408 породично становање до П+1+Пк
17. ул. Паје Крстића 822/16 Нови Сад I 407 породично становање до П+1+Пк
18. ул. Паје Крстића 822/18 Нови Сад I 326 породично становање до П+1+Пк

19. Буковац - ул. Бранка 
Ћопића 1428/14 Буковац 648 породично становање до П+1+Пк

20. Каћ - ул. Партизанска 541/112 Каћ 1.624 пословни простор и складиште ВП до П+1
21. Каћ - ул. Партизанска 541/116 Каћ 1.245 пословни простор и складиште ВП до П+1
22. Каћ - ул. Партизанска 541/117 Каћ 1.205 пословни простор и складиште ВП до П+1

23. Каћ - ул. Партизанска 745/1 Каћ 513 породично становање
од П до 
По+П+1, 
Су+П+Пк 
или П+1+Пк

24. угао Вршачке улице и 
Футошког пута 7990 Нови Сад II 947    

пословање (комерцијални  
садржаји, производно 
занатство и услуге).

П до П+2

25.
Петроварадин – источно 
од железничке пруге 
Суботица – Нови Сад 
- Београд

1511/8 Петроварадин 3.291 пословање са становањем П, П+Пк до 
П+1

26. Транџамент – 
Каменички пут 2838/3 Петроварадин 9.547 општеградски центар – 

стамбено-пословни објекти до П+2

27. ул. Клисански пут 684/4 Нови Сад I 572 породично становање до П+1+Пк
28. Кисач - ул. Светосавска 189 Кисач 1.439 породично становање до П+1+Пк

29. Футог - ул. Соње 
Маринковић 1990/15 Футог 1.800 простор намењен секундарним 

и терцијарним делатностима П до П+2

30. Футог - ул.Соње 
Маринковић 1990/17 Футог 1.800 простор намењен секундарним 

и терцијарним делатностима П до П+2

31. Каћ – улица Првомајска 2566/4 Каћ 414 породично  становање
од П до 
По+П+1, 
Су+П+Пк 
или П+1+Пк
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32. Руменка – улица 
Омладинска 2058/4 Руменка 465 породично становање до П+1+Пк

33. Ново насеље – улица 
владике Ћирића 7750/23 Нови Сад I 911 парохијски дом     до П+Пк

34. Ново насеље – улица 
владике Ћирића 7750/22 Нови Сад I 1.024 светосавски дом     до П+1

                         II. Програм отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада

РБ Локација Број    
парцеле

Катастарска 
општина

Површина 
парцеле 

(у m²)
Намена Спратност

1. улица Гундулићева 
бр.10 8743 Нови Сад I 225 вишепородично становање са 

пословањем

улични део 
објекта 
П+4+Пк, 
дворишни 
део објекта 
П+1+Пк

2. Ветерник – улица 
Лептирова 4160/2 Ветерник 39 породично становање до П+1+Пк

3. Телеп – улица 
Александра Белића 4960/1 Нови Сад II 43 породично становање до П+1+Пк

4. Телеп – улица Ћирила и 
Методија 4960/2 Нови Сад II  44 породично становање до П+1+Пк

5. улица Дожа Ђерђа 3532/5 Нови Сад II 43      породично становање П+2+Пк

6.
Блок између ул.Мише 
Димитријевића бр.10 и 
10А и Дожа Ђерђа 
бр.23, 25 и 27.

1349/2 
и 1363 Нови Сад II

189 (обим 
удела Гра- 
да је 1/1) и 
351 (обим 
удела Града 

је 1/2)

паркинзи или гараже Су+П+3

7. Петроварадин – улица 
Бранка Миљковића  6629/8 Петроварадин 27      породично становање до П+1+Пк

8. Ветерник – ул. Јелене 
Кон 3610/2 Ветерник 7  породично становање до П+1+Пк

9. Телеп – ул.Александра 
Белића 4950 Нови Сад II 261 породично становање до П+1+Пк

10. Ср.Каменица -  ул. 
Малина 4509/5 Ср.Каменица 313 породично становање до Су+П+1 

(три етаже)
11. Адице - ул. Жичка 2248/7 Ветерник 60  породично становање до П+1+Пк

12. Футог -  потес Село 980/1 Футог
619

    

радне зоне – простори 
намењени секундарним и 
терцијарним делатностима

П до П+2

13. Буковац - ул. Змај 
Јовина 1431/4 Буковац 15 породично становање до П+1+Пк

14. Телеп - ул. Морнарска 6959/1 Нови Сад II 1.219
вишепородично становање 
средњих густина у слободно-
стојећим објектима и у преки-
нутим низовима (урбане виле)

до П+2+Пк

15.
Телеп – угао ул. 
Вршачке и Булевара 
Патријарха Павла

5179/9 Нови Сад II 4
вишепородично становање 
средњих и високих густина 
у низовима и отвореним 
блоковима

до П+3+Пк

16.
угао улице Бранка 
Бајића и улице Браће 
Поповић

6390/11 Нови Сад I 5.977 општеградски центар од П до 
По+П+7

17. Сајлово – ул.Доње 
Сајлово бр.40  9062/4 Нови Сад IV 131 породично становање до П+1+Пк



страна 20. – Броj 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 17. јануар 2022.

18.
угао улице Лазе 
Нанчића и Булевара 
Европе

3255/14 Нови Сад II
49 (обим 
удела 
Града је 

½)

стамбено пословни низови уз 
главне саобраћајне правце По+П+М+6

19. Ветерник– улица 
Драгослава Срејовића 3449/4 Ветерник 12 породично становање до П+1+Пк

20. Ветерник– улица Јована 
Камбера 3449/3 Ветерник 13 породично становање до П+1+Пк

21. Ченеј – улица Вука 
Караџића 344/4 Ченеј 270 породично становање до П+Пк

22. Северно од улице Паје 
Радосављевића

256/12, 
256/21, 
256/23, 
256/36 

и 
256/38

Нови Сад III 10.128
туристичко рекреативни 
садржаји, саобраћај и 
едукација.

до П+2 
(пов.3)

III. Програм отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу 
објекта и формирања грађевинске парцеле

РБ Локација Број    
парцеле

Катастарска 
општина

Површина 
парцеле 

(у m²)
Намена Спратност

1. ул. Стојана Новаковића 5850/20 Нови Сад I 27 породично становање

дограђен је 
пословни 
простор у 
приземљу  
вишепоро-
дичне стам- 
бене зграде.

2. ул. Жарка Васиљевића 
бр.15 9463/3 Нови Сад I 19 вишепородично становање     

дограђен је 
вишепоро-
дични стам-
бени објекат

3.
Телеп - ул.

Јована Поповића бр.59
5418 Нови Сад II 353 породично становање

изграђени су 
помоћни об-
јекти спрат-
ности П

4. Адице - ул. Јована 
Бјелића 3732/13 Ветерник 542 породично становање

изграђена је 
вишепороди-
чна стамбена  
зграда спрат-
ности Су+П+1
+Пк

5. Руменка – улица Бачка

2108/7, 
2108/9, 
2109/8 

и 
2109/10

Руменка 563 породично становање

изграђен је 
породични 
стамбени 
објекат спрат-
ности П+Пк

6.
Ветерник – улица 
Јована Обреновића 
број 88 

20/22 Ветерник 412 породично становање

изграђен је 
породични 
стамбени 
објекат спрат-
ности П+Пк

7. Адице – улица Младена 
Стојановића број 46 2224/1 Ветерник 564 породично становање

изграђен је 
породични 
стамбени 
објекат спрат-
ности П+1
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8.

Ново насеље – угао 
Булевара Слободана 
Јовановића и улице 
Радомира Раше 
Радујкова

7750/21 Нови Сад I 1.624 православни храм са звоником

9. улица Петра Драпшина 
бр.13 и 15. 7739/2 Нови Сад II 6 вишепородично становање 

високих густина

изграђен је 
стамбено-
пословни 
објекат спрат-
ности П+3+Т 
и о+П+5+Пк.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 351-1/2021-832-II
12. јануар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

22
На основу члана 32. Одлуке о буџету Града Новог Сада 

за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“ број 
56/21), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада на 113.  седници од 12. 
јануара 2022. године, доноси                               

                   
РЕШЕЊЕ

О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА  
ГРАДА НОВОГ САДА У 2022. ГОДИНИ

Члан 1.

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за потребе органа Града Новог Сада у 2022. (у 
даљем тексту: Програм), који чини саставни део овог 
решења.

Члан 2.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2022. годину у укупном износу од 
281.237.000,00 динара, у разделу 19, глава 19.01 - Служба 
за заједничке послове, у функцији 130 - Опште услуге, из 
извора финансирања 01- Приходи из буџета, на позицијама 
буџета  483 и 484 и то за набавку машинa и опреме и 
нематеријалне имовине.

Члан 3.
Поступак набавке основних средстава из члана 2. овог 

решења спровешће Служба за заједничке послове, Сектор 
за јавне набавке, у складу са прописима који регулишу 
јавне набавке.

Члан 4.

Програм ће реализовати Служба за заједничке послове.

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД          
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 401-10/2021-2878-II
12. јануар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник 
Милош Вучевић, с.р.

П Р О Г Р А М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ГРАДА НОВОГ САДА  У 2022. ГОДИНИ

Редни 
број ОСНОВНА СРЕДСТВА ПЛАН ЗА 

2022. ГОДИНУ

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе (Шифра 0602) 281.237.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Шифра: 0602-0001)

 Укупно за ПА: 281.237.000,00

А. МАШИНЕ И ОПРЕМА 186.207.000,00

1 Опрема за саобраћај 88.200.000,00
1.1 Опрема за копнени саобраћај 88.200.000,00

1.1.1 Моторна возила 74.700.000,00
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1.1.2 Електрични бицикли 13.500.000,00
2 Административна опрема 95.534.000,00

2.1 Канцеларијска опрема 22.000.000,00
2.1.1 Намештај 15.000.000,00
2.1.2 Уградна опрема 7.000.000,00

2.2 Рачунарска опрема 43.500.000,00
2.2.1 Рачунари и рачунарска опрема 20.000.000,00
2.2.2 Таблет рачунари, за потребе ГУ за инспекцијске послове 1.500.000,00
2.2.3 Штампачи, скенери и пратећа рачунарска опрема 15.000.000,00
2.2.4 Опрема за реконструкцију рачунарске мреже 7.000.000,00

2.3 Комуникациона опрема 9.660.000,00
2.3.1 Телефони и факс апарати 1.000.000,00
2.3.2 Телефонска централа 6.000.000,00
2.3.3 Мобилни телефони 2.660.000,00

2.4 Електронска и фотографска опрема 17.974.000,00
2.4.1 Електронска опрема 17.824.000,00

2.4.1.1 Фотокопир апарати A3 са додацима за књижну дораду 7.110.000,00
2.4.1.2 Клима уређаји 2.200.000,00
2.4.1.3 Машине за савијање и хефтање 1.800.000,00
2.4.1.4 Аутоматска клизна врата 800.000,00

2.4.1.5 Преносиви читач личне карте са штампачем и футролом, за потребе 
ГУ за инспекцијске послове 1.400.000,00

2.4.1.6 Ручне радио станице са пуњачем, за потребе ГУ за инспекцијске послове 1.700.000,00
2.4.1.7 Радио станице 2.124.000,00
2.4.1.8 Остала електронска опрема 690.000,00

2.4.2 Фотографска опрема 150.000,00
2.4.2.1 Фотоапарати, за потребе Градске управе за инспекцијске послове 150.000,00

2.5 Опрема за домаћинство и угоститељство 2.400.000,00
2.5.1 Опрема за домаћинство 300.000,00
2.5.2 Опрема за угоститељство 2.100.000,00

3 Опрема за јавну безбедност 700.000,00
3.1 Службене лисице 450.000,00
3.2 Службене палице 250.000,00

4 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 1.773.000,00
4.1 Моторна опрема 1.773.000,00

4.1.1 Коса степенишна лифт платформа за инвалиде 1.700.000,00
4.1.2 Акумулаторска бушилица 28.000,00
4.1.3 Угаона електрична брусилица 45.000,00

Редни 
број ОСНОВНА СРЕДСТВА План за 2022. 

годину
Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 95.030.000,00
1 Нематеријална имовина 95.030.000,00

1.1 Унапређење Диспечер плус информационог система, за потребе Градске управе за 
инспекцијске послове 1.500.000,00

1.2 Апликативни софтвер - портал за пријем поднесака и докумената од физичких и 
правних лица 22.000.000,00
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1.3 Апликативни софтвер за Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције 
"Unidocs" 2.100.000,00

1.4 Апликативни софтвер за Градску управу за саобраћај и путеве" Улазак и контрола 
приступа за пешачку зону" 1.500.000,00

1.5 Апликативни софтвер за Градску управу за саобраћај и путеве" Израда такси 
дозвола за возила и возаче са апликацијом" 1.500.000,00

1.6 Набавка, надоградња и проширење Е писарнице у Градској управи за саобраћај и 
путеве и градској управи за инспекцијске послове 2.000.000,00

1.7 Израда Диспечер плус андроид апликације 2.400.000,00
1.8 Дорада Диспечер плус информационог система 1.500.000,00
1.9 Софтвер за електронско фактурисање 18.000.000,00

1.10 Дорада и проширење апликације за управљање скупштинским материјалима, за 
потребе Скупштине Града 1.700.000,00

1.11 Информациони систем за Градску управу за имовину и имовинско правне послове 28.000.000,00

1.12 Надоградња и проширење софтвера за Градску управу за имовину и имовинско 
правне послове 1.000.000,00

1.13 Лиценце 11.730.000,00
1.13.1 Лиценца за "Newtone dictate" софтвер у великој сали Скупштине 180.000,00
1.13.2 "Auto CAD" лиценце 9.250.000,00
1.13.3 "Аdobe PRO" лиценце 1.800.000,00
1.13.4 Остале лиценце 500.000,00

1.14 Телефонски прикључак 100.000,00
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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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ТОМАШ ДР ЛИДИЈИ, продужава се дужност в.д. начел-
ника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, почев 
од 12. јануара 2022. године, до постављења начелника 
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, по спрове-
деном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-

ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Томаш др Лидија, показала изузетно 
залагање и резултате на пословима које је обављала, да 
има положен државни стручни испит, и да у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника, 
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, а у циљу стварања 
неопходних услова за рад и функционисање Градске управе 
за социјалну и дечију заштиту, одлучено је као у диспози-
тиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-2/h 
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КРУНИЋ ЈЕЛЕНИ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за грађевинско земљиште и инвестиције, почев од 17. јану-
ара 2022. године, до постављења заменика начелника 
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Јелена Крунић, дипломирани еко-
номиста, показала изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављала, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функциони-
сање Градске управе за грађевинско земљиште и инвес-
тиције, одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-2/č 
12. јануар 2022. 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 113.  седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БРАНКОВИЋ мр ДРАГИЦИ, продужава се дужност 
в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине, 
почев од 17. јануара 2022. године, до постављења начел-
ника Градске управе за заштиту животне средине по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-2/ć
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЧАПКО АНДРИЈАНИ, специјалисти струковном еко-
номисти, продужава се дужност в.д. заменика начелника 
Градске управе за заштиту животне средине, почев од 17. 
јануара 2022. године, до постављења заменика начелника 
Градске управе за заштиту животне средине по спроведе-
ном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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 заштиту животне 
средине, одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-2/d 
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МАРКОВИЋ МИРЈАНИ, дипломираном правнику, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
имовину и имовинско-правне послове, почев од 19. јануара 
2022. године, до постављења начелника Градске управе 
за имовину и имовинско-правне послове по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-2/dž
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРИЋ ВЕРИ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за 
имовину и имовинско-правне послове, почев од 19. јануара 
2022. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за имовину и имовинско-правне послове по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-2/đ
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРИЋ ВЕРИЦИ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за 
здравство, почев од 17. јануара 2022. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за здравство по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Верица Зорић, дипломирани прав-
ник,  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-020-4/2022-2/f 
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

I. НАДРЉАНСКИ БРАНИСЛАВУ, дипломираном еко-
номисти, продужава се дужност в.д. заменика начелника 
Градске пореске управе, почев од 17. јануара 2022. године, 
до постављења заменика начелника Градске пореске управе 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД   
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-2/e 
12. јануар 2022. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

31
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КРСМАНОВИЋ др ОГЊЕНУ, продужава се дужност 
в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омла-
дину, почев од 24. јануара 2022. године, до постављења 

заменика начелника Градске управе за спорт и омладину, 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Имајући у виду да је Крсмановић др Огњен, показао 
изузетно залагање и резултате на пословима које је 
обављао, да има положен државни стручни испит, и да у 
време постављања за вршиоца дужности има статус служ-
беника, у смислу Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу 
стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за спорт и омладину, одлучено је као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-2/g 
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, дипломирани правник, поста-
вља се за в.д. начелника Градске управе за комуналне 
послове, почев од 18. јануара 2022. године, до постављења 
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начелника Градске управе за комуналне послове, по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса. 

Имајући у виду да Зоран Станојевић, дипломирани прав-
ник, у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника и положен државни стручни испит, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама 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-020-4/2022-2/i 
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ГОРДАНА ВУКОВИЋ, дипломирани економиста, 

поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за комуналне послове, почев од 17. јануара 2022. године, 
до постављења заменика начелника Градске управе за 
комуналне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса. 

Имајући у виду да Гордана Вуковић, дипломирани еко-
номиста, 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-020-4/2022-2/j 
12. јануар 2022. 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 113.  седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДЕЈАН МАНДИЋ, дипломирани економиста, поставља 
се за в.д. начелника Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције, почев од 17. јануара 2022. године, 
до постављења начелника Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције, по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-2/k 
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЛАСТИМИР МАСТИЛОВИЋ, мастер економиста, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за спорт и 
омладину, почев од 17.  јануара 2022. године, до постављења 
начелника Градске управе за спорт и омладину, по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса. 

Имајући у виду да Властимир Мастиловић, мастер еко-
номиста, 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-020-4/2022-2/l 
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Мр ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ, поставља се за в.д. 
начелника Градске управе за здравство, почев од 17. јану-
ара 2022. године, до постављења начелника Градске управе 
за здравство, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса.

Имајући у виду да мр Драгана Којадиновић, у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника 
и положен државни стручни испит, у смислу Закона о запос-
ленима 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-020-4/2022-2/lj 
12. јануар 2022. 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 113.  седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за урбани-
зам и грађевинске послове, почев од 17. јануара 2022. 
године, до постављења начелника Градске управе за урба-
низам и грађевинске послове, по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса. 

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за урбанизам и 
грађевинске послове, одлучено је као у диспозитиву 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-2/m 
12. јануар 2022. 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 113.  седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЛАДИМИР МИЛЕНКОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за урбанизам и грађевинске послове, почев од 17. јануара  
2022. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за урбанизам и грађевинске послове, по спроведе-
ном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса. 

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за урбанизам и 
грађевинске послове, одлучено је као у диспозитиву 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-2/n 
12. јануар 2022. 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 113.  седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ЂОРЂЕ БАСАРИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја 

- мастер, поставља се за в.д. начелника Градске управе 
за саобраћај и путеве, почев од 23. јануара 2022. године, 
до постављења начелника Градске управе за саобраћај и 
путеве, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три 
месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др закон, 
95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон и 123/21- 
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 академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време 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 Ђорђе Басарић, дипломирани инже-
њер саобраћаја - мастер, у време постављања за вршиоца 
дужности има статус службеника и положен државни 
стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, про-
изилази 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-020-4/2022-2/nj 
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. РАДИВОЈ ПАВЛОВ, дипломирани саобраћајни инже-
њер, поставља се за в.д. заменика начелника Градске 
управе за саобраћај и путеве, почев од 17. јануара 2022. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за саобраћај и путеве, по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време 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 Радивој Павлов, дипломирани сао-
браћајни инжењер, у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника и положен државни стручни 
испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама 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-020-4/2022-2/o 
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДАНИЦА МАТОВИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. заменика начелника Градске управе за прописе, 
почев од 17. јануара 2022. године, до постављења заменика 
начелника Градске управе за прописе, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
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послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса.  

Имајући у виду да Даница Матовић, дипломирани прав-
ник, у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника и положен државни стручни испит, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама 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-020-4/2022-2/p 
12. јануар 2022. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

42
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. НЕНАД ДРАШКОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за социјалну и дечију заштиту, почев од 23. јануара 2022. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за социјалну и дечију заштиту, по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време 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 Ненад Драшковић, 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-020-4/2022-2/r 
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ, професор физичког васпи-
тања, поставља се за в.д. начелника Градске управе за 
образовање, почев од 17. јануара 2022. године, до 
постављења начелника Градске управе за образовање, по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
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за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса.

Имајући у виду да Радован Ковачевић, професор физич-
ког васпитања, у време постављања за вршиоца дужности 
има статус службеника и положен државни стручни испит, 
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: II-020-4/2022-2/s 
12. јануар 2022. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

44
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  ДРАГАН АЛЕКСИЋ, дипломирани правник-мастер, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за културу, почев од 17. јануара 2022. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за културу, по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-

бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса. 

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за културу, одлу-
чено је као у диспозитиву Решења. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-2/š 
12. јануар 2022. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

45
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СТАНИСЛАВА ПРПА, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. начелника Градске пореске управе, 
почев од 17. јануара 2022. године, до постављења начел-
ника Градске пореске управе, по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже на три месеца. 

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



17. јануар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 2 – страна 35.    

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на жделокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса. 

Имајући у виду да Станислава Прпа, дипломирани еко-
номиста, 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-020-4/2022-2/t 
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ТАТЈАНА ГЛАДОВИЋ, дипломирани економиста, 

поставља се за в.д. заменика шефа Службе за заједничке 

послове, почев од 17. јануара 2022. године, до постављења 
заменика шефа Службе за заједничке послове, по спрове-
деном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса. 

Имајући у виду да Татјана Гладовић, дипломирани еко-
номиста, 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 дис-
позитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-2/u 
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ФЕРЕНЦ БАНЧИ, дипломирани инжењер пољоприв-
реде, поставља се за в.д. директора Дирекције за робне 
резерве, почев од 17. јануара 2022. године, до постављења 
директора Дирекције за робне резерве, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса. 

Имајући у виду да Ференц Банчи, дипломирани инжењер 
пољопривреде, у време постављања за вршиоца дужности 
има статус службеника и положен државни стручни испит, 
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у дис-
позитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-2/v 
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ГОРДАНА МОРАВСКИ, дипломирани правник-мастер, 
поставља се за в.д. директора Бироа за пружање правне 
помоћи, почев од 17. јануара 2022. године, до постављења 
директора Бироа за пружање правне помоћи, по спрове-
деном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.  

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса.
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На основу изнетог, 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-020-4/2022-2/z 
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЧЕДОМИР ШКОРИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. заменика директора Бироа за пружање правне 
помоћи, почев од 17. јануара 2022. године, до постављења 
заменика директора Бироа за пружање правне помоћи, по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон),  прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 

на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса.

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Бироа за пружање правне помоћи, 
одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-2/ž 
12. јануар 2022. 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 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. САША БИЛИНОВИЋ, дипломирани правник, разре-
шава се дужности в.д. начелника Градске управе за прив-
реду са 16. јануаром 2022. године, протеком времена на 
који је постављен.

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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 
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заменик, до постављења начелника управе, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса. 

Решењем Градског већа Града Новог Сада број: II-020-
4/2021-60/r од 13. октобра 2021. године, Билиновић Саши, 
продужена је 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.   

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-2/c
12. јануар 2022. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

51
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 113. седници од 12. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ЗОРИЦА ШИЈАК, дипломирани математичар-мате-
матика финансија, разрешава се дужности в.д. начелника 
Градске управе за културу са 16. јануаром 2022. године, 
протеком времена на који је постављена.

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса. 

Решењем Градског већа Града Новог Сада број: II-020-
4/2021-60/o од 13. октобра 2021. године, Шијак Зорици, 
продужена је дужност в.д. начелника Градске управе за 
културу, почев од 16. октобра 2021. године, до постављења 
начелника Градске управе за културу по спроведеном јав-
ном конкурсу, а најдуже још три месеца.   

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-2/b
12. јануар 2022. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

52
На основу члана 5. ст. 1. и 2. Решења о финансирању 

програма који подстичу развој добровољног ватрогаства 
и рад добровољних ватрогасних друштава и савеза на 
територији Града Новог Сада у 2022. години („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 1/22), Градоначелник Града 
Новог Сада дана 11. јануара  2022. године доноси

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ ОЦЕНУ ПРОГРАМА 
КОЈИ ПОДСТИЧУ РАЗВОЈ ДОБРОВОЉНОГ 
ВАТРОГАСТВА И РАД ДОБРОВОЉНИХ 
ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА И САВЕЗА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Овим решењем образује се и именује Комисија за 
стручну оцену програма који подстичу развој добровољног 
ватрогаства и рад добровољних ватрогасних друштава и 
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савеза на територији Града Новог Сада за 2022. годину (у 
даљем тексту: Комисија).

2. Задатак Комисије је да спроведе јавни конкурс за 
финансирање програма који подстичу развој добровољног 
ватрогаства и рад добровољних ватрогасних друштава и 
савеза на територији Града Новог Сада у 2022. години, да 
размотри и стручно оцени приспеле пријаве на јавни кон-
курс, да утврди листу вредновања и рангирања пријавље-
них програма и објави је на званичној интернет страници 
Града Новог Сада, да омогући увид у поднете пријаве и 
приложену документацију, решава по пристиглим приго-
ворима на листу вредновања и рангирања пријављених 
програма и путем Градске управе за комуналне послове 
достави предлог Градском већу Града Новог Сада са нацр-
том одлуке о избору програма који подстичу развој добро-
вољног ватрогаства и рад добровољних ватрогасних 
друштава и савеза на територији Града Новог Сада, а који 
ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2022. 
години.

3. Комисија има председника и два члана.

У Комисију именују се:

- за председника: 
  Љубица Савић, самостални саветник у Градској управи 
за комуналне послове,

- за чланове:
  Оливера Милојковић, самостални саветник у Градској 
управи за комуналне послове,

  Јелена Рис, самостални саветник у Градској управи 
за комуналне послове.

4. Стручне и административно - техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за комуналне 
послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2021-509-II
11. јануар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

53
На основу члана 15. став 5. Одлуке о јавним паркира-

лиштима на територији Града Новог Сада (''Службени лист 
Града Новог Сада'', бр. 4/10, 5/10- испр, 19/10-испр, 50/10, 
44/11, 38/12, 7/13 – испр, 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 
42/18, 59/18, 61/19, 9/21 и 24/21), Градска управа за сао-
браћај и путеве Града Новог Сада, доноси

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

РЕЗЕРВАЦИЈИ ПАРКИНГ- МЕСТА НА 
ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Члан 1. 

У Правилнику о резервацији паркинг-места на јавним 
паркиралиштима (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 
57/16, 12/17,22/17, 49/17и 45/18) члан 6. мења се и гласи:

 ''Члан 6. 

Подносилац захтева је обавезан да уз захтев за прив-
ремену резервацију паркинг- места поднесе: 

- фотокопију решења Агенције за привредне регистре, 
односно оснивачки акт, са седиштем пословног прос-
тора у непосредној близини јавног паркиралишта, 

- пројекат привремене саобраћајне сигнализације, којим 
је дефинисан изглед паркинг - места (облик, димензије, 
као и саобраћана сигнализација), односно положај 
паркинг места у односу коловоз, тротоар, бициклис-
тичке стазе, пешачке прелазе, стамбено пословне 
објекте и остала паркинг места на јавном паркиралишту,

- фотокопију уговора о купопродаји или закупу пословног 
простора, или фотокопију личне карте када је подно-
силац захтева физичко лице, и 

- фотокопију саобраћајне дозволе.''

 Члан 2.

У члану 7. став 2. мења се и гласи:
 ''Изузетно, коришћење резервисаног паркинг-места се 

може одобрити према расопреду радног времена по сме-
нама, односно у временском периоду до 24 часа дневно, 
државним органима, органима Аутономне Покрајине Војво-
дине и Града.''

Члан 3.

Члан 8. мења се и гласи:

''Члан 8.

Резервација паркинг - места на јавном паркиралишту 
може да се одобри у временском периоду од три месеца 
до годину дана.

У временском периоду из става 1. овог члана могућа је 
резервација паркинг - места на јавним паркиралиштима 
минимално пет дана у недељи.''

  Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада". 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број:IV-34-7829/21
26. новембар 2021. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Мр Ђорђе Басарић, с.р.
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54
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 
9/2016 - одлука УС, 24/2018 41/2018, 41/2018 - др. закон, 
87/2018, 23/2019 и 128/2020 - 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, 
69/2013, 70/2016 и 54/2020), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 

УЛИЦИ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА У ФУТОГУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
у Улици Степе Степановића у Футогу.  

II. Саобраћајна сигнализација се поставља у складу са 
Техничким регулисањем саобраћаја број: С-511/21 од 
28.12.2021. године које је израдило Одељење за развој и 
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

III. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвес-
тиције организује реализацију тачке I. овог решења.

IV. Рок за извршење овог решења је 10.2.2022. године.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-71/2022 
10. јануар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Мр Ђорђе Басарић, с.р.

55
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 
9/2016 - одлука УС, 24/2018 41/2018, 41/2018 - др. закон, 
87/2018, 23/2019 и 128/2020 - 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, 
69/2013, 70/2016 и 54/2020), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ 
УЛИЦЕ ДУШАНА КОШУТИЋА У ФУТОГУ

I. Одређује се постављање успоривача брзине и сао-
браћајне сигнализације у делу Улице Душана Кошутића у 
Футогу. 

II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се 
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 
број: С-510/21 од 27.12.2021. године које је израдило 
Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске 
управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

III. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвес-
тиције организује реализацију тачке I. овог решења.

IV. Рок за извршење овог решења је 10.2.2022. године.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-70/2022 
10. јануар 2022. године
НОВИ САД в.д. начелника

Мр Ђорђе Басарић, с.р.

56
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 
9/2016 - одлука УС, 24/2018 41/2018, 41/2018 - др. закон, 
87/2018, 23/2019 и 128/2020 - 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, 
69/2013, 70/2016 и 54/2020), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА 
У УЛИЦАМА ВАСЕ СТАЈИЋА И 

ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА У ФУТОГУ

I. Одређује се постављање успоривача брзине и сао-
браћајне сигнализације, као и уклањање непотребне сиг-
нализације и замена оштећене вертикалне сигнализације 
у улицама Васе Стајића и Војвођанских бригада у Футогу. 

II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се 
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 
број: С-509/21 од 24.12.2021. године које је израдило 
Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске 
управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

III. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвес-
тиције организује реализацију тачке I. овог решења.

IV. Рок за извршење овог решења је 10.2.2022. године.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ                
Број: IV-34-69/2022 
10. јануар 2022. године
НОВИ САД в.д. начелника

Мр Ђорђе Басарић, с.р.
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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

21 Решење о Програму отуђења грађевинс-
 ког земљишта за  2022. годину 17
22 Решење о Програму инвестиционих актив-
 ности за потребе органа Града Новог Са-
 да у 2022. години 21
23 Решење о продужењу дужности в.д. на-
 челника Градске управе за социјалну и 
 дечију заштиту (Томаш др Лидија) 23
24 Решење о продужењу дужности в.д. за-
 меника начелника Градске управе за гра-
 ђевинско земљиште и инвестиције 
 (Крунић Јелена) 24
25 Решење о продужењу дужности в.д. на-
 челника Градске управе за заштиту жи-
 вотне средине (Бранковић мр Драгица) 24
26 Решење о продужењу дужности в.д. за-
 меника начелника Градске управе за за-
 штиту животне средине (Чапко Андријана) 25
27 Решење о продужењу дужности в.д. на-
 челника Градске управе за имовину и 
 имовинско-правне послове (Марковић 
 Мирјана) 25
28 Решење о продужењу дужности в.д. за-
 меника начелника Градске управе за 
 имовину и имовинско-правне послове
 (Зорић Вера) 26
29 Решење о продужењу дужности в.д. за-
 меника начелника Градске управе за 
 здравство (Зорић Верица) 26
30 Решење о продужењу дужности в.д. за-
 меника начелника Градске пореске упра-
 ве (Надрљански Бранислав) 27
31 Решење о продужењу дужности в.д. за-
 меника начелника Градске управе за 
 спорт и омладину (Крсмановић др Огњен) 27
32 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за комуналне послове
 (Зоран Станојевић) 27
33 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за комуналне 
 послове (Гордана Вуковић) 28
34 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за грађевинско земљи-
 ште и инвестиције (Дејан Мандић) 29

35 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за спорт и омладину
 (Властимир Мастиловић) 29

36 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за здравство (Мр Драгана
 Којадиновић) 30

37 Решење о постављењу в.д.начелника 
 Градске управе за урбанизам и грађевин-
 ске послове (Дејан Михајловић) 30

38 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за урбанизам 
 и грађевинске послове (Владимир 
 Миленковић) 31

39 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за саобраћај и путеве
 (Ђорђе Басарић) 31

40 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за саобраћај 
 и путеве (Радивој Павлов) 32

41 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за прописе
 (Даница Матовић) 32

42 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за социјалну 
 и дечију заштиту (Ненад Драшковић) 33

43 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за образовање
 (Радован Ковачевић) 33

44 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за културу
 (Драган Алексић) 34

45 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске пореске управе (Станислава 
 Прпа) 34

46 Решење о постављењу в.д. заменика 
 шефа Службе за заједничке послове
 (Татјана Гладовић) 35

47 Решење о постављењу в.д. директора 
 Дирекције за робне резерве (Ференц 
 Банчи) 36

48 Решење о постављењу в.д.  директора 
 Бироа за пружање правне помоћи
 (Гордана Моравски) 36

49 Решење о постављењу в.д. заменика 
 директора Бироа за пружање правне 
 помоћи (Чедомир Шкорић) 37



страна 42. – Броj 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 17. јануар 2022.

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Ана Лекић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

50 Решење о разрешењу дужности в.д. 
 начелника Градске управе за привреду
 (Саша Билиновић) 37

51 Решење о разрешењу дужности в.д. 
 начелника Градске управе за културу
 (Зорица Шијак) 38

Градоначелник

52 Решење о образовању и именовању 
 Комисије за стручну оцену програма који 
 подстичу развој добровољног ватрогас-
 тва и рад добровољних ватрогасних дру-
 штава и савеза на територији Града Новог 
 Сада за 2022. годину 38

Градска управа за саобраћај и путеве

53 Правилник о изменама Правилника о 
 резервацији паркинг- места на јавним 
 паркиралиштима 39

54 Решење о измени режима саобраћаја у 
 Улици Степе Степановића у Футогу 40

55 Решење о измени режима саобраћаја у 
 делу Улице Душана Кошутића у Футогу 40

56 Решење о измени режима саобраћаја у 
 улицама Васе Стајића и Војвођанских 
 бригада у Футогу 40


