
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА

Година XLI - Број 50 НОВИ САД,  19. октобар 2022. примерак 200,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

975
На основу члана 32. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21, 

25/22 и 47/22), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 173. седници од 
13. октобра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ 

ОРГАНА  ГРАДА НОВОГ САДА У 2022. ГОДИНИ
Члан 1.

У Решењу о Програму инвестиционих активности за потребе органа Града Новог Сада у 2022. години („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 2/22, 4/22, 31/22 и 44/22 ), у члану 2. износ: “ 316.737.000,00“ замењује се износом: „298.637.000,00“.

Члан 2.

Програм инвестиционих активности за потребе органа Града Новог Сада у 2022. години, који чини саставни део овог 
решења, мења се и гласи:
„

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) 298.637.000,00

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

 Укупно за ПА: 298.637.000,00

А. МАШИНЕ И ОПРЕМА 218.707.000,00

1 Опрема за саобраћај 91.200.000,00

1.1 Опрема за копнени саобраћај 91.200.000,00

1.1.1 Моторна возила 77.700.000,00

1.1.2 Електрични бицикли 13.500.000,00

2 Административна опрема 124.634.000,00

2.1 Канцеларијска опрема 38.600.000,00

2.1.1 Намештај 24.600.000,00

2.1.2 Уградна опрема 14.000.000,00
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2.2 Рачунарска опрема 54.000.000,00

2.2.1 Рачунари и рачунарска опрема 22.000.000,00

2.2.2 Таблет рачунари, за потребе ГУ за инспекцијске послове 1.500.000,00

2.2.3 Штампачи. скенери и пратећа опрема 16.500.000,00

2.2.4 Опрема за реконструкцију рачунарске мреже 14.000.000,00

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 19.974.000,00

2.4.1 Електронска опрема 19.824.000,00

2.4.1.1 Фотокопир апарати 7.110.000,00

2.4.1.2 Клима уређаји 4.200.000,00

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 Радио станице, за потребе ГУ за инспекцијске послове 3.824.000,00

2.4.1.7 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 2.173.000,00

4.1 Моторна опрема 2.173.000,00

4.1.1 Коса степенишна лифт платформа за инвалиде 2.100.000,00

4.1.2 Акумулаторска бушилица 28.000,00

4.1.3 Угаона електрична брусилица 45.000,00

Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 79.930.000,00

1 Нематеријална имовина 79.930.000,00

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

1.2 Набавка информационог система за Градску управу за имовину и 
имовинско правне послове 6.000.000,00

1.3 Апликативни софтвер за Градску управу за саобраћај и путеве" Улазак и 
контрола приступа за пешачку зону" 1.500.000,00
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1.4 Апликативни софтвер за Градску управу за саобраћај и путеве" Израда 
такси дозвола за возила и возаче са апликацијом" 1.500.000,00

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

1.6 Израда Диспечер плус андроид апликације 945.000,00

1.7 Дорада Диспечер плус информационог система 1.240.000,00

1.8 Софтвер за електронско фактурисање 16.755.400,00

1.9 Дорада и проширење софтвера за управљање скупштинским материјалом 1.700.000,00

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

1.11 Надоградња и проширење софтвера за издавање картица за пешачку 
зону 999.600,00

1.12 Дорада андроид апликације за управљање скупштинским материјалом 120.000,00

1.13 Дорада програма за електронско вођење седница Скупштине Града "Е 
пословник" за потребе вођења седница Градске изборне комисије 1.800.000,00

1.14 Дорада програмских пакета за Градску управу за имовину и имовинско 
правне послове 1.200.000,00

1.15 Надоградња и проширење софтвера у Градској управи за Социјалну и 
дечију заштиту-комесаријат за избеглице, реинтеграција и редизајн 800.000,00

1.16 Лиценце 40.770.000,00

1.16.1 Лиценца за "Newtone dictate" софтвер у великој сали Скупштине 220.000,00

1.16.2 "Auto CAD" лиценце 32.450.000,00

1.16.3 "Аdobe PRO" лиценце 7.600.000,00

1.16.4 Остале лиценце 500.000,00

1.17 Телефонски прикључак 100.000,00

„

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 401-10/2022-107/4-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

976
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), на пред-
лог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 2022. године 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ГРАД НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2022. 
годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 10/22 и 
34/22), тачка III мења се и гласи:

„III

Средства за реализацију Програма планирана су у 
буџету Града Новог Сада за 2022. годину, у оквиру Програма 
13: Развој културе и информисања, у укупном износу од 
346.717.751,13 динара, од чега: 

- у оквиру Програмске активности:  Функционисање 
локалних установа културе у укупном износу од 
91.337.751,13 динара, од чега 80.986.889,60 динара 
- средства из буџета Града Новог Сада и 10.350.861,53 
динара - средства из додатних прихода корисника,
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- у оквиру Пројекта: Изложба „Милева Марић Ајнштајн“ 
у укупном износу од 17.880.000,00 – средства из буџета, 
и

- у оквиру Пројекта: Уређење Алмашког краја у Новом 
Саду у укупном износу од 237.500.000,00 – средства 
из буџета.

Средства из става 1. ове тачке користиће се у складу 
са оствареним приходима буџета Града Новог Сада и ост-
вареним додатним приходима, на начин утврђен у овом 
програму.“

II

У Програму инвестиционих активности за установе кул-
туре чији је оснивач Град Нови Сад за 2022. годину који 
чини саставни део Решења о Програму инвестиционих 
активности за установе културе чији је оснивач Град Нови 
Сад за 2022. годину, у ставу 1. број: „353.717.751,13“, се 
замењује бројем: „346.717.751,13“, а број: „343.366.889,60“, 
се замењује бројем: „336.366.889,60“.

У глави „I. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ФУНКЦИО-
НИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ“, тачка „3. 
АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА“, мења се и гласи:

„3. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Рб Пфп Ек. 
клас

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

3.1 349.01 5122 Музеј Града 
Новог Сада

Набавка рачунара и рачу-
нарске опреме, штампача, 
скенера, платна за проје-
ктор и рачунарске опреме 
за изложбу „Тврђава“, ме -
талних полица и носача, 
плакара, столова и сто-
ли ца, фискалне касе и 
опреме за домаћинство 
(лустера, тепиха, венти-
латора, климе и грејних 
тела)

2.437.000,00

Набавка телефона и 
опреме за домаћин-
ство (машина за 
прање посуђа и 
фрижидера)  

221.693,36 2.658.693,36

3.2 349.01 5122
Градска 
библиотека у 
Новом Саду

Набавка рачунара и ра чу-
нарске опреме, штампача, 
бар код штампача и чи та - 
ча, фискалних каса, клима 
уређаја, вентилатора и 
опреме за домаћинство

1.000.000,00 Набавка фискалних 
каса 372.000,00 1.372.000,00

3.3 349.01 5122
Историјски 
архив Града 
Новог Сада

Набавка скенера за 
фотографије, штампача и 
екстерних хард дискова

520.000,00 Набавка непровидних 
застора 600.000,00 1.120.000,00

3.4 349.01 5122

Завод за 
заштиту 
споменика 
културе Града 
Новог Сада

Набавка рачунара и рачу-
нарске опреме, штампача, 
скенера, фотокопир апа-
рата, екстерних хард ди - 
скова, РАМ меморије, ССД 
меморије и фискалне касе 

500.000,00

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме,  
штампача, екстерних 
хард дискова, рам 
меморије, канцела-
ријског намештаја, 
опреме за домаћин-
ство (клима и ради- 

јатор), комуника ци-
оне опреме и фото-
апарат

1.500.000,00 2.000.000,00

3.5 349.01 5122
„Новосадско 
позориште-
Ujvideki Szinhaz“

Набавка информативног 
дисплеја, столова и 
столица и опреме за 
домаћинство

150.000,00 150.000,00

3.6 349.01 5122 Позориште 
младих

Набавка рачунара и рачу-
нарске опреме, канцела-
ријског намештаја и 
опре ме за домаћинство 
(покретни клима уређај)

3.400.000,00

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
штампача, фискалне 
касе, канцеларијског 
намештаја и комуни-
кационе опреме

750.000,00 4.150.000,00

3.7 349.01 5122 Стеријино 
позорје

Набавка рачунара и рачу-
нарске опреме, штампача, 
фискалне касе, канцела-
ријског намештаја и клима 
уређаја

300.000,00 300.000,00
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3.8 349.01 5122 Културни центар 
Новог Сада

Набавка рачунара и рачу-
нарске опреме, мултифу-
нк ционалних штампача, 
QR читача, екстерних 
хард дискова, фискалне 
касе, опреме за расвету и 
озвучење, гпс уређаја, те -
ле фона, канцеларијског 
намештаја, полица, витри- 
на и опреме за домаћин-
ство (фрижидер и 
норвешки радијатор)

2.400.000,00

Набавка комуника-
ционе опреме, елек-
тронске опреме и 
фискалне касе

150.000,00 2.550.000,00

3.9 349.01 5122

Установа за 
израду 
таписерија 
„Атеље 61“

Набавка комуникационе 
опреме (телефонска 
централа) и опреме за 
домаћинство (клима 
уређаја и освеживача 
ваздуха)

240.000,00

Набавка лаптоп ра - 
чунара, фотографске 
опреме, камере, 
телевизора, опреме 
за озвучење за дога-
ђаје, читача картица 
за евиденцију, поли -
-ца за депо и опреме 
за домаћинство (фри - 
жидера и елемената 
за кухињу)

700.000,00 940.000,00

3.10 349.01 5122

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме 430.000,00 Набавка рачунара и 

рачунарске опреме 250.000,00 680.000,00

3.11 349.01 5122
Културни центар 
"Руменка", 
Руменка

Набавка рачунара и рачу-
нарске опреме, столова, 
сефа и опреме за дома-
ћинство (кухињски 
елементи)

300.000,00 300.000,00

3.12 349.01 5122
Новосадски 
дечији културни 
центар

Набавка рачунара и рачу-
нарске опреме, мултифу-
нк ционалног штампача, 
екстерних хард дискова и 
канцеларијских столица

380.000,00 380.000,00

3.13 349.01 5122

Мађарски 
културни центар 
„Петефи 
Шандор“, Нови 
Сад - Petőfi 
Sándor Magyar 
Művelődési 
Központ Újvidék

Набавка рачунара и рачу-
нарске опреме, штампача 
и скенера, фискалне касе, 
опреме за комуникацију и 
канцеларијског намештаја

3.921.000,00 3.921.000,00

Укупно: 15.978.000,00 4.543.693,36 20.521.693,36
“

У глави „III. ПРОЈЕКАТ: УРЕЂЕЊЕ АЛМАШКОГ КРАЈА“, тачка „1. ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ“, мења се 
и гласи:

„1.  ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Рб Пфп Ек. 
клас

Индиректни 
корисник

Опис
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

1.1 355_2.01 5112

Завод за 
заштиту 
споменика 
културе Града 
Новог Сада

Радови на пројекту урба-
нистичко-архитектонског 
уређења просторне кул-
турно-историјске целине 
Алмашког краја – 1. фаза

218.244.000,00 218.244.000,00
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1.2 355_2.02 5114

Завод за 
заштиту 
споменика 
културе Града 
Новог Сада

Израда и надзор пројекта 
урбанистичко-
архитектонског уређења 
просторне културно-
историјске целине 
Алмашког краја – 1. фаза

19.256.000,00 19.256.000,00

Укупно: 237.500.000,00 237.500.000,00
“

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2022-33/2-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

977
На основу тачке IV. став 3. Одлуке о Пројекту „Нови Сад 

– град младих, Србија – земља младих“ („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 55/20) и члана 67. тачка 48. Статута 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада на 173. седници од 13. 
октобра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКТА „НОВИ САД – ГРАД МЛАДИХ, 

СРБИЈА – ЗЕМЉА МЛАДИХ“ 
У 2022. ГОДИНИ

I. У Програму реализације Пројекта „Нови Сад – град 
младих, Србија – земља младих“ у 2022. години („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 9/22 и 31/22), у тачки 2. износ: 
„40.000.000,00 динара“ замењује се износом: „75.000.000,00 
динара“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 66-2/2022-151-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

978
На основу члана 4. став 2. Одлуке о утврђивању мера 

којима се стварају услови за бољу доступност и присту-
пачност у коришћењу здравствене заштите становништва 
у установама примарне здравствене заштите на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 45/20), а у вези са чланом 67. тачка 2. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско 
веће Града Новог Сада на 173. седници од 13. октобра 
2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА 
СПРОВОЂЕЊА МЕРА КОЈИМА СЕ 
СТВАРАЈУ УСЛОВИ ЗА БОЉУ 

ДОСТУПНОСТ И ПРИСТУПАЧНОСТ У 
КОРИШЋЕЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
СТАНОВНИШТВА У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЕ И 

ДРУГИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД У 
УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ 

САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

I. У Програму спровођења мера којима се стварају услови 
за бољу доступност и приступачност у коришћењу здрав-
ствене заштите становништва у погледу опреме и других 
средстава за рад у установама примарне здравствене 
заштите на територији Града Новог Сада за 2022. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/22 и 31/22), у 
тачки II. износ: „104.354.000,00“ замењује се износом: 
„108.354.000,00“.

II. У тачки III. алинеја прва износ: „80.011.000,00“ замењује 
се износом: „84.011.000,00“.

III. У тачки IV. подтачка 3) алинеја 15. тачка се замењује 
тачка запетом.

После подтачке 3) додаје подтачка 4) која гласи:

„4) пројекта ентеријера за здравствени објекат на Видов-
данском насељу, у износу од 4.000.000,00 динара.“

IV. У тачки V. подтачка 1) алинеја друга:

„-  санитетско возило за превоз дијализираних пације-
ната, 1 возило;“ мења се и гласи: „ – путничко возило 
за лекаре – стручна лица за утврђивање узрока и 
времена смрти, 1 возило;“.
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V. Oво решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 51-58/2022-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

979
На основу члана 5. Одлуке о прибављању, располагању 

и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19, 
9/21, 9/21 – др. одлука, 27/22 и 32/22), Градско веће Града 
Новог Сада“ на 173. седници од 13. октобра 2022. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
ГРАДА НОВОГ САДА НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ СА ИНВЕСТИТОРОМ 

„CITY GRADNJA LUX“ doo Novi Sad

I. У Комисију за прибављање непокретности у јавну 
својину Града Новог Сада непосредном погодбом путем 
размене непокретности са инвеститором „CITY GRADNJA 
LUX“ doo Novi Sad (у даљем тексту: Комисија) ради при-
вођења простора планираној урбанистичкој намени, у Новом 
Саду, улица Ћирпанова број 42, на катастарској парцели 
број 7404 КО Нови Сад I, именују се:

за председника:
-  Наташа Теофиловић, помоћник начелника за пословни 
простор у Градској управи за имовину и имовин-
ско-правне послове, 

за заменика председника:
-  Бојана Богдан, шеф Одсека за стамбене послове у 
Градској управи за имовину и имовинско-правне 
послове, 

за чланове:
1.  Весна Бабић, помоћник начелника за имовину и опште 

послове у Градској управи за имовину и имовин-
ско-правне послове, 

за заменика:
-  Јована Поповић, помоћник начелника за стамбене 
послове у Градској управи за имовину и имовин-
ско-правне послове, 

2.  Маријана Јарић, извршилац за инвестиционе и текуће 
послове у Градској управи за имовину и имовин-
ско-правне послове, 

за заменика:
-  Виолета Миљеновић, извршилац за имовинско-правне 
послове у области непокретности у Градској управи 
за имовину и имовинско-правне послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-45/2022-2-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

980
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 173. 
седници одржаној 13. октобра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-
ког плана „Новосадског позоришта Újvidéki Színház“, Нови 
Сад за 2022. годину, коју је Управни одбор “Новосадског 
позоришта Újvidéki Színház“, Нови Сад донео на 11/22 сед-
ници одржаној 12. октобра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2021-244/2-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

981
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 173. 
седници одржаној 13. октобра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-
ког плана Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад 
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за 2022. годину, коју је Управни одбор Историјског архива 
Града Новог Сада,  донео на 3. седници одржаној 13. окто-
бра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2021-242/2-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

982
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 173. 
седници одржаној 13. октобра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-
ког плана Позоришта младих, Нови Сад за 2022. годину, 
коју је Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад донео 
на 2. седници одржаној 12. октобра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2021-245/2-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

983
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 173. 
седници одржаној 13. октобра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-
ког плана Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2022. 
годину, коју је Управни одбор Музеја Града Новог Сада, 
Петроварадин донеo на II седници одржаној 12. октобра 
2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2021-240/2-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

984
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 173. 
седници одржаној 13. октобра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-

ког плана Завода за заштиту споменика културе Града 
Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину, коју је Управни 
одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада, Нови Сад донео на 3. седници одржаној 12. октобра 
2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2021-243/5-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

985
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 173. 
седници одржаној 13. октобра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-

ког плана Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 
2022. годину, коју је Управни одбор Градске библиотеке у 
Новом Саду, Нови Сад донео на 2. седници одржаној 12. 
октобра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2021-241/2-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.
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986
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 173. 
седници одржаној 13. октобра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-
ког плана Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад 
за 2022. годину, коју је Управни одбор Новосадског дечијег 
културног центра, Нови Сад донео на 2. седници одржаној 
12. октобра 2022. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.
+
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2021-252/3-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

987
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 173. 
седници одржаној 13. октобра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-
ког плана Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Пет-
роварадин за 2022. годину, коју је Управни одбор Установе 
за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин, донео на 
2. седници одржаној 13. октобра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2021-248/3-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

988
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 173. 
седници одржаној 13. октобра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-
ког плана Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, 
Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék 
за 2022. годину, који је Привремени управни одбор Мађар-
ског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi 
Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék, донео на 10. 
седници одржаној 13. октобра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2022-110/1-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 173. 
седници одржаној 13. октобра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-
ког плана Културног центра „Руменка“, Руменка за 2022. 
годину, коју је Управни одбор Културног центра „Руменка“, 
Руменка донео на 8. седници одржаној 13. октобра 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2021-251/3-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 173. 
седници одржаној 13. октобра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-

ког плана Установе за културу и образовање Културни 
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центар „Кисач“, Кисач за 2022. годину, коју је Управни одбор 
Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, 
Кисач донео на 3. седници одржаној 13. октобра 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2021-250/2-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 173. 
седници одржаној 13. октобра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-
ког плана Установе за културу и образовање Културни 
центар „Младост“, Футог за 2022. годину, коју је Управни 
одбор Установе за културу и образовање Културни центар 
„Младост“, Футог донео на 175. седници одржаној 12. окто-
бра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2021-249/2-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 173. 
седници одржаној 13. октобра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-
ког плана Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2022. 
годину, коју је Управни одбор Културног центра Новог Сада, 
Нови Сад донео на седници одржаној 12. октобра 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2021-247/3-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, 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 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
I. МОРАВСКИ ГОРДАНИ, дипломираном правнику-мас-

тер, продужава се дужност в.д. директора Бироа за пружање 
правне помоћи, почев од 20. октобра 2022. године, до 
постављења директора Бироа за пружање правне помоћи 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    

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

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („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 Бироа за пружање правне помоћи, 
одлучено је као у диспозитиву Решења.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/o
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, 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 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
I. ШКОРИЋ ЧЕДОМИРУ, дипломираном правнику, про-

дужава се дужност в.д. заменика директора Бироа за пру-
жање правне помоћи, почев од 20. октобра 2022. године, 
до постављења заменика директора Бироа за пружање 
правне помоћи по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
још три месеца.    

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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 Бироа за пружање правне помоћи, 
одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/p
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, 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 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
I. ШИЈАК ЗОРИЦИ, дипломираном математичару-ма-

тематика финансија, продужава се дужност в.д. начелника 
Градске управе за културу, почев од 27. октобра 2022. 
године, до постављења начелника Градске управе за кул-
туру 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 Шијак Зорица, дипломирани мате-
матичар-математика финансије, показала изузетно зала-
гање 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 једи-
ницама локалне самоуправе, а у циљу стварања неопход-
них услова за рад и функционисање Градске управе за 
културу, одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/l
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, 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 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

I. АЛЕКСИЋ ДРАГАНУ, дипломираном правнику-мастер, 
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске 
управе за културу, почев од  20. октобра 2022. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за културу 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је 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 културу, одлу-
чено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/lj
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

997
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. БАСАРИЋ ЂОРЂУ, дипломираном инжењеру сао-

браћаја - мастер, продужава се дужност в.д. начелника 
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 26. октобра 
2022. године, до постављења начелника Градске управе 

за саобраћај и путеве по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је 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 Ђорђе Басарић, дипломирани 
инжењер саобраћаја - мастер, показао изузетно залагање 
и резултате на пословима које је обављао, да има положен 
државни стручни испит, и да у време постављања за 
вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за саобраћај и 
путеве, одлучено је као у диспозитиву Решења.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/g
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

998
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

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

инжењеру, продужава се дужност в.д. заменика начелника 
Градске управе за саобраћај и путеве, почев од 20. октобра 
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2022. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за саобраћај и путеве по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) 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 Радивој Павлов, дипломирани сао-
браћајни инжењер, показао изузетно залагање и резултате 
на пословима које је обављао, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Градске управе за саобраћај и путеве, 
одлучено је као у диспозитиву Решења.   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/h
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

999
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. МИХАЈЛОВИЋ ДЕЈАНУ, дипломираном правнику, 

продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
урбанизам и грађевинске послове, почев од 20. октобра 

2022. године, до постављења начелника Градске управе 
за урбанизам и грађевинске послове по спроведеном јав-
ном 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 урбанизам и 
грађевинске послове, одлучено је као у диспозитиву 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/e
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1000
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. МИЛЕНКОВИЋ ВЛАДИМИРУ, дипломираном правнику, 

продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске 
управе за урбанизам и грађевинске послове, почев од 20. 
октобра 2022. године, до постављења заменика начелника 
Градске управе за урбанизам и грађевинске послове по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.   

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".
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О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („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 урбанизам и 
грађевинске послове, одлучено је као у диспозитиву 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/f
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1001
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. СТАНОЈЕВИЋ ЗОРАНУ, дипломираном правнику, 

продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
комуналне послове, почев од 21. октобра 2022. године, до 
постављења начелника Градске управе за комуналне 
послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још 
три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је 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 Зоран Станојевић, дипломирани 
правник, показао изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављао, да има положен правосудни испит, 
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу 
стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за комуналне послове, одлучено је као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/č
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1002
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ВУКОВИЋ ГОРДАНИ, дипломираном економисти, 

продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске 
управе за комуналне послове, почев од 20. октобра 2022. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за комуналне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже још три месеца. 

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/ć
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1003
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МАНДИЋ ДЕЈАНУ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за грађе-
винско земљиште и инвестиције, почев од 20. октобра 2022. 
године, до постављења начелника Градске управе за грађе-
винско 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.

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-020-4/2022-62/d
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1004
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. КРУНИЋ ЈЕЛЕНА,  дипломирани економиста, поставља 

се за в.д. заменика начелника Градске управе за грађевин-
ско земљиште и инвестиције, почев од 20. октобра 2022. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за грађевинско земљиште и инвестиције, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

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 
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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 Јелена Крунић, у време постављања 
за вршиоца дужности има статус службеника и положен 
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца 
дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је 
одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/r
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1005
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. Мр ДРАГИЦА БРАНКОВИЋ, поставља се за в.д. начел-

ника Градске управе за заштиту животне средине, почев 
од 20. октобра 2022. године, до постављења начелника 
Градске управе за заштиту животне средине, по спрове-
деном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („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 Драгица Бранковић, 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-020-4/2022-62/s
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1006
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. АНДРИЈАНА ЧАПКО, специјалиста струковни еконо-

миста, поставља се за в.д. заменика начелника Градске 
управе за заштиту животне средине, почев од 20. октобра 
2022. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за заштиту животне средине, по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже на три месеца. 
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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 заштиту животне 
средине, одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/š
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1007
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. МИРЈАНА МАРКОВИЋ, дипломирани правник, 

поставља се за в.д. начелника Градске управе за имовину 
и имовинско-правне послове, почев од 22. октобра 2022. 

године, до постављења начелника Градске управе за имо-
вину и имовинско-правне послове, по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („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 Мирјана Марковић, дипломирани 
правник, има положен државни стручни испит, и да у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника, 
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/t
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1008
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
I. ВЕРА ЗОРИЋ, дипломирани правник, поставља се за 

в.д. заменика начелника Градске управе за имовину и имо-
винско-правне послове, почев од 22. октобра 2022. године, 
до постављења заменика начелника Градске управе за 
имовину и имовинско-правне послове, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је 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 Вера Зорић, дипломирани правник, 
има положен правосудни испит, и да у време постављања 
за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 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-020-4/2022-62/u
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1009
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ПРПА СТАНИСЛАВИ, дипломираном економисти, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске пореске 
управе, почев од 20. октобра 2022. године, до постављења 
начелника Градске пореске управе по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже још три месеца.    

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („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 Станислава Прпа, дипломирани 
економиста, показала изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављала, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Градске пореске управе, одлучено је као 
у диспозитиву Решења.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/n
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.
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1010
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БРАНИСЛАВ НАДРЉАНСКИ, дипломирани еконо-
миста, поставља се за в.д. заменика начелника Градске 
пореске управе, почев од 20. октобра 2022. године, до 
постављења заменика начелника Градске пореске управе, 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

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 пореске управе, одлучено 
је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/v
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1011
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КОЈАДИНОВИЋ мр ДРАГАНИ, продужава се дужност 
в.д. начелника Градске управе за здравство, почев од 20. 
октобра 2022. године, до постављења начелника Градске 
управе за здравство по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („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 Драгана Којадиновић, показала 
изузетно залагање и резултате на пословима које је 
обављала, да има положен државни стручни испит, и да у 
време постављања за вршиоца дужности има статус служ-
беника, у смислу Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу 
стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за здравство, одлучено је као у диспозитиву 
Решења.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/đ
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.
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1012
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ВЕРИЦА ЗОРИЋ, дипломирани правник, поставља 

се за в.д. заменика начелника Градске управе за здравство, 
почев од 20. октобра 2022. године, до постављења заменика 
начелника Градске управе за здравство, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

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

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („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 Верица Зорић, дипломирани правник, 
у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника и положен државни стручни испит, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 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-020-4/2022-62/z
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1013
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МАСТИЛОВИЋ ВЛАСТИМИРУ, мастер економисти, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
спорт и омладину, почев од 20. октобра 2022. године, до 
постављења начелника Градске управе за спорт и омладину 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („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 Властимир Мастиловић, мастер 
економиста, показао изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављао, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад 
и функционисање Градске управе за спорт и омладину, 
одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/dž
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.
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1014
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КРСМАНОВИЋ др ОГЊЕН, поставља се за в.д. заме-
ника начелника Градске управе за спорт и омладину, почев 
од 27. октобра 2022. године, до постављења заменика 
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 др Огњен Крсмановић, 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-020-4/2022-62/ž
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1015
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ТОМАШ др ЛИДИЈА, поставља се за в.д. начелника 
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, почев од 
15. октобра 2022. године, до постављења начелника Град-
ске управе за социјалну и дечију заштиту, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („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, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 
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Имајући у виду да Томаш др Лидија, у време постављања 
за вршиоца дужности има статус службеника и положен 
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
произилази да испуњава услове за постављење за 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-020-4/2022-62/a1
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1016
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ДРАШКОВИЋ НЕНАДУ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за социјалну и дечију заштиту, почев од 26. октобра 2022. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за социјалну и дечију заштиту по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 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 Ненад Драшковић, дипломирани 
правник, показао изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављао, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функциони-
сање Градске управе за социјалну и дечију заштиту, одлу-
чено је као у диспозитиву Решења.    

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/j
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1017
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. БАНЧИ ФЕРЕНЦУ, дипломираном инжењеру пољо-
привредe, продужава се дужност  в.д. директора Дирекције 
за робне резерве, почев од 20. октобра 2022. године, до 
постављења директора Дирекције за робне резерве по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/nj
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1018
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. БИЛИНОВИЋ САШИ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за прив-
реду, почев од 27. октобра 2022. године, до постављења 
начелника Градске управе за привреду по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.     

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је 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 Саша Билиновић, дипломирани 
правник, показао изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављао, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функциони-
сање Градске управе за привреду, одлучено је као у дис-
позитиву Решења.     

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/m
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1019
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КОВАЧЕВИЋ РАДОВАНУ, професору физичког вас-
питања, продужава се дужност в.д. начелника Градске 
управе за образовање, почев од 20. октобра 2022. године, 
до постављења начелника Градске управе за образовање 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

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

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/k
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1020
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 173. седници од 13. октобра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. МАТОВИЋ ДАНИЦИ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за прописе, почев од 20. октобра 2022. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за прописе 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.    

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

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 Даница Матовић, дипломирани 
правник, показала изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављала, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функциони-
сање Градске управе за прописе, одлучено је као у диспо-
зитиву Решења. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-62/i
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

Градоначелник

1021
На основу члана 61. став 1. тачка 19. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
а у вези са чланом 41. став 1. Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17 
– др. закон и 49/21), Градоначелник Града Новог Сада, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ САДА 
ЗА 2022. ГОДИНУ

I

У Акционом плану запошљавања Града Новог Сада за 
2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 4/22, 
22/22 и 35/22) у поглављу „X. ПРОГРАМИ И МЕРЕ ПОЛИ-
ТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА У 2022. 
ГОДИНИ“, у тачки „4. Подршка самозапошљавању“ став 6. 
мења се и гласи:

„За реализацију ове мере средства су обезбеђена у 
буџету Града за 2022. годину у укупном износу од 
66.768.000,00 динара.“

У тачки „5. Субвенције за отварање нових радних места“, 
став 2. речи: „а средства су обезбеђена за 60 лица која се 
запошљавају на новоотвореним радним местима“ замењују 
се речима: „а средства су обезбеђена за 42 лица која се 
запошљавају на новоотвореним радним местима“.

Став 3. мења се и гласи:
„За реализацију ове мере средства су обезбеђена у 

буџету Града за 2022. годину у износу од 10.500.000,00 
динара.“
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У поглављу „XII. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЗАПОШЉАВАЊА“ став 3. табела се мења и гласи:
„

Бр. Мере активности политике запошљавања Средства у 
динарима

Планирани 
број лица

1. Програм приправника 34.560.000,00 48

2. Програм стручне праксе 28.152.000,00 72

3. Организовање јавних радова од интереса за Град 24.600.000,00 80

4. Подршка самозапошљавању 66.768.000,00 190

5. Субвенција за отварање нових радних места 10.500.000,00 42

6. Сајмови запошљавања 860.000,00 -

7. Обуке и едукације лица 13.150.000,00 270

8. Накнаде за рад председника, заменика председника и чланова Савета за 
запошљавање 200.000,00 -

            Укупно: 178.790.000,00 702
„

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-3/2022-3-II
7. октобар 2022. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1022
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21 – др. закон) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 56/21, 25/22 и 47/22), Градоначелик Града Новог 
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 56/21, 25/22 и 47/22), у члану 12. Раздео 09, Глава 09.01 
– ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, у Функцији 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
за Програмску активност: Текућа буџетска резерва (шифра 
0602-0009), у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе (шифра 0602), са позиције буџета 233, еко-
номска класификација 499 – Средства резерве, одобравају 

се средства Градској управи за комуналне послове у уку-
пном износу од 

300.000.000,00 динара
(тристамилионадинара00/100)

на име обезбеђивања непланираних средстава за текуће 
субвенције Јавном комуналном предузећу „Новосадска 
топлана“ Нови Сад.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
Разделу 04, Глава 04.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУ-
НАЛНЕ ПОСЛОВЕ, у оквиру нове функције 436 – Остала 
енергија, извор финансирања 01 – Општи приходи и при-
мања буџета, за нову Програмску активност: Производња 
и дистрибуција топлотне енергије (шифра 1102-0007), у 
оквиру Програма 2 – Комуналне делатности (шифра 1102), 
за апропријацију економске класификације 451 – Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 
на нову позицију буџета 061_1. 

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

4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за комуналне послове.

5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:

- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор, и

- Градској управи за комуналне послове.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 401-52/2022-II
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог 

Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и 
члана 20. став 3. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 
2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21, 
25/22 и 47/22), а поводом Захтева за промену апропријације 
Градске управе за комуналне послове, број III-402-1/22-35 
од 14. октобра 2022. године, који је достављен Градској 
управи за финансије, Градоначелик Града Новог Сада 
доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобрава се да се у Одлуци о буџету Града Новог 

Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 56/21, 25/22 и 47/22) у члану 12, у оквиру Раздела 04, 
Глава 04.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ, у Функцији 436 – Остала енергија, за Програм-
ску активност: Производња у дистрибуција топлотне енер-
гије (шифра 1102-0007), у оквиру Програма 2: Комуналне 
делатности (шифра 1102), распореде средства у износу 
од 200.000.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о 
буџету Града Новог Сада за 2022. годину, а одобрена су 
Граду Новом Саду као текући наменски трансфер, у ужем 
смислу, од АПВ у корист нивоа градова (економска класи-
фикација 733146), у складу са Решењем Покрајинског 
секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 
број 143-401-6980/2022-01 од 14. октобра 2022. године, за 
потребе суфинансирања трошкова обезбеђивања додатних 
оперативних резерви нафтних деривата за случај прекида 
у снабдевању природним гасом, ради несметаног одвијања 
процеса производње и дистрибуције топлотне енергије из 
Топлификационог система Града Новог Сада.

II. Задужује се Градска управа за финансије да, саглас-
нос члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. 
закон), у Посебном делу Одлуке о буџету Града Новог Сада 
за 2022. годину, у разделу Градске управе за комуналне 
послове, у функцији 436 – Остала енергија, изврши распо-
ређивање наменских трансферних средстава из тачке I. 
овог решења, у нови извор финансирања 07 – Трансфери 
од других нивоа власти, за апропријацију економске кла-
сификације 451 – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама, позиција буџета 061_1, 
тако да укупан план средстава из буџета из свих извора 
финансирања за ову апропријацију износи 500.000.000,00 
динара.

III. Задужује се Градска управа за финансије да у складу 
са тачком II. овог решења изврши одговарајућа усклађивања 
износа средстава у Општем, Посебном и Програмском делу 
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину.

IV. Задужује се Градска управа за комуналне послове 
да у складу са овим решењем изврши одговарајуће измене 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и изда-
така Градске управе за комуналне послове за 2022. годину, 
ради извршавања расхода по основу дозначених наменских 
трансфера. 

V. Решење доставити:
- Градској управи за комуналне послове, и
- Градској управи за финансије:

 - Сектору за буџет, и
 - Сектору за тарезор.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 4-35/2022-II
14. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1024
На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
КООРДИНАЦИЈУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА – ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ОТПАДОМ ЗА ГРАД НОВИ САД И ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, 

БЕОЧИН, ЖАБАЉ, СРБОБРАН, ТЕМЕРИН И 
ВРБАС, КАО И ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

УГОВОРА ЗАКЉУЧЕНОГ НА ОСНОВУ 
СПРОВЕДЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, 
А У ЦИЉУ УСПОСТАВЉАЊА РЕГИОНАЛНОГ 

СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

I. У Решењу о образовању и именовању Комисије за 
координацију поступка јавне набавке услуга – израда тех-
ничке документације за управљање отпадом за Град Нови 
Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, 
Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, као и за праћење 
реализације уговора закљученог на основу спроведеног 
поступка јавне набавке, а у циљу успостављања регионал-
ног система управљања отпадом („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 38/19 и 17/21) у тачки IV. у ставу 2. алинеја 
друга подтачка 4. речи: „Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције“, замењују се речима: „Развојни 
фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад“.

У подтачки 6. речи: „Градска управа за имовину и имо-
винско-правне послове“ замењују се речима: „Градска 
управа за заштиту животне средине“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 352-1/2022-369-II
12. октобар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 5. став 2. Одлуке о остваривању потреба 

и интереса младих у областима омладинског сектора на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 22/19, 35/19 и 15/20), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

  
Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ 

ЗА МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 
ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ

I. Oбразује се Комисија за израду Локалног акционог 
плана политике за младе Града Новог Сада за период од 
2023. до 2025. године (у даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да изврши анализу стања омла-
динског сектора на територији Града Новог Сада, и да у 
сарадњи са удружењем одабраним путем Јавног конкурса 
за финансирање пројекта којим се омогућава израда, доно-
шење и промоција Локалног акционог плана политике за 
младе Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. године 
изради нацрт Локалног акционог плана политике за младе 
Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. године.

III. Комисија има председника, заменике председника и 
45 чланова.

IV. У Комисију се именују:

     - за председника:
     ОГЊЕН ЦВЈЕТИЋАНИН, члан Градског већа Града 

Новог Сада,

     - за заменике председника:
1. ВУКАШИН ГРОЗДАНОВИЋ, Омладински савез удру-

жења „ОПЕНС“,
2. БОЈАН ЈАПУНЏИЋ, „Послови за младе“,
3. ГОРАН ОСТОЈИЋ, САВЕЗ УДРУЖЕЊА НОВОСАД-

СКИ ОМЛАДИНСКИ ФОРУМ,

     - за чланове:  
1. ЈЕЛЕНА МОРАВСКИ, Градска управа за заштиту 

животне средине,
2. ВЕРИЦА ЗОРИЋ, Градска управа за здравство,
3. НАТАША ИГИЋ, Градска управа за опште послове 

- Канцеларијa за сарадњу са цивилним друштвом,
4. ВЕСНА ЂУРИЋ, Градска управа за социјалну и дечију 

заштиту,
5. МИРЈАНА ЛУКИЋ МАРИНКОВИЋ, Градска управа 

за културу,
6. НИКОЛА ВЕСЕЛИНОВИЋ, Саобраћајна школа 

„Пинки“ Нови Сад (Ученички парламент),
7. ЕДИТ ВЕРЕШ, Центар за друштвени развој – 

Complexus,
8. МАТЕЈА ПЕЈАК, Група „ИЗАЂИ“,
9. ДАНИЈЕЛА РАНЂЕЛОВИЋ, БалканИДЕА Нови Сад,

10. МАКСИМ СТОЈКОВИЋ, Гимназија „Исидора Секулић“ 
(Ученички парламент),

11. САРА АГИЋ, Ново културно насеље,
12. ИВАНА КАТАНЧЕВИЋ, БалканИДЕА Нови Сад,
13. АЛЕКСАНДРА ИЛИЈИН, Омладински савез удружења 

„ОПЕНС“,
14. ЈЕЛЕНА КАРАЋ, Омладински савез удружења 

„ОПЕНС“,
15. БОРИС ЈАНКО, Омладински савез удружења 

„ОПЕНС“,
16. ВОЈИСЛАВ ПРКОСОВАЧКИ, Омладински савез удру-

жења „ОПЕНС“,
17. СЛАВИЦА РАНИСАВЉЕВ КОВАЧЕВ, Омладински 

савез удружења „ОПЕНС“,
18. ДОБРИЛА МАРКОВИЋ, Омладински савез удружења 

„ОПЕНС“,
19. НЕМАЊА ОБРАДОВИЋ, Омладински савез удружења 

„ОПЕНС“,
20. АНТОНИЈА ЦВЕРДЕЉ, Омладински савез удружења 

„ОПЕНС“,
21. ДРАЖЕН ВИДАКОВИЋ, „ЕРАЗМУС СТУДЕНТСКА 

МРЕЖА НОВИ САД“,
22. ИВАН ПЕТРОВИЋ, САВЕЗ СТУДЕНАТА МЕДИЦИН-

СКОГ ФАКУЛТЕТА И МЛАДИХ ЗДРАВСТВЕНИХ 
РАДНИКА НОВОГ САДА,

23. ДАЈАНА ТУТУЛУГЏИЈА, САВЕЗ СТУДЕНАТА МЕДИ-
ЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА И МЛАДИХ ЗДРАВСТВЕНИХ 
РАДНИКА НОВОГ САДА,

24. ТАМАРА КРСТИЋ, САВЕЗ СТУДЕНАТА МЕДИЦИН-
СКОГ ФАКУЛТЕТА И МЛАДИХ ЗДРАВСТВЕНИХ 
РАДНИКА НОВОГ САДА,

25. ЗОРАНА МИЛИНКОВИЋ, САВЕЗ СТУДЕНАТА МЕДИ-
ЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА И МЛАДИХ ЗДРАВСТВЕНИХ 
РАДНИКА НОВОГ САДА,

26. МИЛОШ БУГАРЧИЋ, САВЕЗ СТУДЕНАТА МЕДИ-
ЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА И МЛАДИХ ЗДРАВСТВЕНИХ 
РАДНИКА НОВОГ САДА,

27. МИЛОШ ЋОСИЋ, УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „Youth 
Fеst“,

28. ИГОР ЈЕЗДИМИРОВИЋ, Инжењери заштите животне 
средине,

29. ВИШЊА НЕЖИЋ, „ПОП-подршка, образовање, 
право“,

30. ЈОВАН СИМИЋ, УДРУЖЕЊЕ „STEP TO STEP“,
31. ДАМЈАН СИМИЋ, Џудо клуб „Омладинац“,
32. ЉИЉАНА МАШИРЕВИЋ, Удружење „Живот као 

инспирација“,
33. ВЕЉКО СВОРЦАН, Савез студената Правног факул-

тета у Новом Саду,
34. ВЛАДИМИР КОЗБАШИЋ, „Центар за омладински 

рад“,
35. МИЛИЦА ЛЕКИЋ, „Центар за омладински рад“,
36. АЛЕКСАНРА ЈОВАНОВИЋ, Новосадска женска ини-

цијатива,
37. МИЛАН БАБИЋ, Омладинска мрежа Нови Сад,
38. ГОРДАНА ОРЕШЧАНИН, „Центар за афирмацију 

жена у спорту“,
39. НИКОЛА СРДИЋ, МЛАДИ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ,
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40. ЛАЗАР ЋОСИЋ, Академско културно-уметнички клуб 
„Упитник за младе“,

41. АЛЕКСАНДАР ОСТОЈИЋ, Савез Студената Универ-
зитета у Новом Саду,

42. ЖЕЉКА ЈОЈИЋ, Савез Студената Универзитета у 
Новом Саду,

43. МИЛИЦА СЕКУЛИЋ, „Европски омладински центар 
Војводине“,

44. ВАЊА УРОШЕВ, Савез Студената Универзитета у 
Новом Саду,

45. СТЕФАН ИВЕТИЋ, Савез Студената Универзитета 
у Новом Саду.

V. Председник, заменици председника и чланови Коми-
сије не добијају накнаду за свој рад.

VI. Административне и техничке послове за потребе 
Комисије обављаће Градска управа за спорт и омладину 
- Канцеларија за младе.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 66-2/2022-140-II
7. октобар 2022. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

1026
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

16. став 1. Одлуке о јавном превозу путника ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 28/2014, 69/2014 и 
74/2016, "Сл. гласник РС", бр. 104/2017 - одлука УС и "Сл. 
лист Града Новог Сада", бр. 29/2018, 48/2018, 27/2019, 
49/2019, 61/2019, 22/2020, 24/2021, 27/2021 - испр., 58/2021, 
24/2022 и 41/2022), доноси

 РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ 

СТАЈАЛИШТА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
У НОВОМ САДУ

I. Одређују се аутобуска стајалишта за јавни превоз 
путника у Новом Саду на следећим локацијама:

• У улици Станоја Главаша преко пута бр.71,
• У улици Облачића Рада и
• На режијској саобраћајници код тржног центра “БИГ“. 

II. Саобраћајна сигнализација се поставља у складу са 
Техничким регулисањем саобраћаја број С-376/22 из окто-
бра 2022. 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 13.11.2022. 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-34-6851/2022
13. октобар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с. р.

1027
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука 
УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. 
закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНОГ 
ОГЛЕДАЛА НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА 

ВОЈВОЂАНСКА И ВЛАДИМИРА НИКОЛИЋА 
У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајног огледала на 
раскрсници улица Војвођанска и Владимира Николића у 
Новом Саду.

II. Саобраћајно огледало се поставља у складу са Тех-
ничким регулисањем саобраћаја број: С-372/22 из октобра 
2022. године које је израдило Одељење за развој и упра-
вљање 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 10.11.2022. 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-34-6737/2022
10. октобар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с. р.
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1028
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука 
УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. 
закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНОГ 

ОГЛЕДАЛА У УЛИЦИ ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ БР.6 У 
СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

I. Одређује се постављање саобраћајног огледала у 
улици Зелени венац бр.6 у Сремској Каменици.

II. Саобраћајно огледало се поставља у складу са Тех-
ничким регулисањем саобраћаја број: С-371/22 из октобра 
2022. године које је израдило Одељење за развој и упра-
вљање 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 10.11.2022. 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-34-6734/2022
10. октобар 2022. године
НОВИ САД в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с. р.

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена 
и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

1029
На основу члана 13. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађи-

вању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа 
„Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 28. став 
1. тачка 18. Статута Јавног комуналног предузећа „Зоохи-
гијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од 19. октобра 2016. 
године Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоо-
хигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на 163. седници 
одржаној 20.09.2022. године, донео је

ЦЕНОВНИК ВЕТЕРИНАРСКИХ УСЛУГA
I. Овим ценовником утврђују се цене ветеринарских 

услуга које пружа Јавно комунално предузеће „Зоохигијена 
и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад власницима, односно 
држаоцима животиња.

Шифра Назив Јединица 
мере ПДВ-а

Стопа 
ПДВ-а 

(%)

Цена са         
ПДВ-ом

 1. КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ     

1000 Дневна терапија ком 833,33 20 1.000,00

1001 Интензивна нега ком 2.000,00 20 2.400,00

1002 Општи клинички преглед ком 833,33 20 1.000,00

1003 Контролни клинички преглед ком 500,00 20 600,00

1004 Преглед и консултација ком 416,67 20 500,00

1005 Клинички преглед копитара ком 833,33 20 1.000,00

1006 Преглед великих папкара ком 833,33 20 1.000,00

1007 Преглед малих папкара ком 500,00 20 600,00

1008 Поновни преглед великих папкара ком 450,00 20 540,00

1009 Поновни преглед малих папкара ком 333,33 20 400,00

1010 Преглед домаће живине ком 83,33 20 100,00

1011 Преглед глодара егзота ком 750,00 20 900,00

1012 Преглед украсних птица ком 416,67 20 500,00

1013 Преглед малих украсних птица ком 500,00 20 600,00

1014 Преглед до 20 грла говеда ком 750,00 20 900,00



страна 2786. – Броj 50 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 19. октобар 2022.

1015 Преглед преко 20 грла говеда ком 1.000,00 20 1.200,00

1016 Преглед свиња и оваца до 100 јединки ком 666,67 20 800,00

1017 Преглед свиња и оваца преко 100 јединки ком 833,33 20 1.000,00

1018 Преглед живине до 10 јединки ком 166,67 20 200,00

1019 Преглед живине од 10 до 100 јединки ком 333,33 20 400,00

1020 Преглед живине од 100 до 1000 јединки ком 416,67 20 500,00

1021 Преглед живине од 1000 до 5000 јединки ком 500,00 20 600,00

1022 Преглед живине од 5000 до 10000 јединки ком 583,33 20 700,00

1023 Преглед живине преко 10000 јединки ком 666,67 20 800,00

1024 Преглед пчелињег друштва до 30 друштава ком 666,67 20 800,00

1025 Преглед пчелињег друштва преко 30 друштава ком 833,33 20 1.000,00

1026 Опсервација паса и мачака на беснило ком 9.333,33 20 11.200,00

 2. АПЛИКАЦИЈА ЛЕКОВА И АНЕСТЕЗИЈА     

2000 Апликација антипаразитског лека ком 291,67 20 350,00

2001 Апликација spot-on ком 250,00 20 300,00

2002 Апликација лека перорално ком 250,00 20 300,00

2003 Трансфузија крви ком 2.500,00 20 3.000,00

2004 Апликација перректално ком 416,67 20 500,00

2005 Апликација интрамамарно ком 333,33 20 400,00

2006 Апликација s/c, i/c, i/m ком 333,33 20 400,00

2007 Апликација i/v, i/t све животиње ком 375,00 20 450,00

2008 Апликација лека i/окуларно ком 250,00 20 300,00

2009 Инфузија ком 666,67 20 800,00

2010 Интраназално, препуционо ком 333,33 20 400,00

2011 Вагинално, интраутерино ком 416,67 20 500,00

2012 Катетеризација малих животиња ком 500,00 20 600,00

2013 Катетеризација великих животиња ком 3.000,00 20 3.600,00

2014 Катетеризација паса и мачака ком 1.666,67 20 2.000,00

2015 Анестезија инхалациона (општа анестезија са 
интубацијом) ком 3.500,00 20 4.200,00

2016 Анестезија ињекциона ( општа анестезија) ком 2.083,33 20 2.500,00

2017 Анестезија локална инфлитративна ком 666,67 20 800,00

2018 Анестезија локална водиљна ком 1.000,00 20 1.200,00

2019 Анестезија епидурална ком 1.500,00 20 1.800,00

2020 Седација животиње за краће интервенције ком 1.666,67 20 2.000,00

2021 Сондирање коња и говеда ком 1.666,67 20 2.000,00

2022 Сондирање паса и мачака ком 1.000,00 20 1.200,00

2023 Сондирање осталих животиња ком 1.000,00 20 1.200,00
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2024 Клизма лакша ком 1.000,00 20 1.200,00

2025 Клизма тежа ком 2.083,33 20 2.500,00

 3.  УЗИМАЊЕ УЗОРКА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКО 
     ИСПИТИВАЊЕ     

3000 Обрада узорка ком 1.250,00 20 1.500,00

3001 Слање узорка ком 375,00 20 450,00

3002 Туберкулинизација и ретуберкулинизација(износ који 
плаћа власник/држалац) ком 250,00 20 300,00

3003 Узимање брисева и преглед ком 500,00 20 600,00

3004 Узорковање материјала за токсиколошку анализу ком 2.500,00 20 3.000,00

3005 Узимање крви паса и мачака ком 500,00 20 600,00

3006 Узимање крви великих животиња ком 833,33 20 1.000,00

3007 Узимање крви из ране ком 1.000,00 20 1.200,00

3008 Узимање крви малих папкара ком 300,00 20 360,00

3009 Узимање крви живине ком 125,00 20 150,00

3010 БАБ тест ком 458,33 20 550,00

3011 Леукоза ком 833,33 20 1.000,00

3012 Контрола вимена ком 250,00 20 300,00

3013 Узимање излучевина, испирка, млека ком 600,00 20 720,00

3014 Узимање и преглед скарификата ком 666,67 20 800,00

3015 Узорковање за трихинелоскопију ком 208,33 20 250,00

3016 Тестирање на заразне болести ком 833,33 20 1.000,00

3017 Анализа урина паса и мачака ком 833,33 20 1.000,00

 4. ДИЈАГНОСТИКА     

4000 Трихиноскопија компресијом ком 416,67 20 500,00

4001 Трихиноскопија дигестивном методом ком 1.500,00 20 1.800,00

4002 ЕКГ ком 2.083,33 20 2.500,00

4003 Ендоскопија ком 8.333,33 20 10.000,00

4004 Лапароскопија ком 4.166,67 20 5.000,00

4005 Дијагностичка лапоратомија ком 8.333,33 20 10.000,00

4006 Терапија кисеоником по сату ком 1.250,00 20 1.500,00

4007 Мерење крвног притиска ком 1.666,67 20 2.000,00

4008 РТГ снимање 1 пројекција ком 1.500,00 20 1.800,00

4009 РТГ снимање 2 пројекције ком 3.000,00 20 3.600,00

4010 РТГ снимање 3 пројекције ком 3.500,00 20 4.200,00

4011 РТГ снимање 4 пројекције ком 4.000,00 20 4.800,00

4012 Апликација контрасног средства ком 1.250,00 20 1.500,00

4013 Пробно снимање кукова и лактова ком 3.000,00 20 3.600,00

4014 Ултразвучни преглед малих животиња ком 2.083,33 20 2.500,00
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 5. ПОРОДИЉСТВО, ГИНЕКОЛОГИЈА     

5000 Порођај кобиле лакши ком 5.000,00 20 6.000,00

5001 Порођај кобиле тежи ком 7.000,00 20 8.400,00

5002 Порођај краве лакши ком 4.000,00 20 4.800,00

5003 Порођај краве тежи ком 6.000,00 20 7.200,00

5004 Порођај крмаче лакши ком 2.000,00 20 2.400,00

5005 Порођај крмаче тежи ком 3.000,00 20 3.600,00

5006 Порођај овце и козе лакши ком 2.000,00 20 2.400,00

5007 Порођај овце и козе тежи ком 3.000,00 20 3.600,00

5008 Порођај мачке лакши ком 2.000,00 20 2.400,00

5009 Порођај мачке тежи ком 3.000,00 20 3.600,00

5010 Порођај кује лакши ком 2.500,00 20 3.000,00

5011 Порођај кује тежи ком 3.500,00 20 4.200,00

5012 Породиљски преглед с терапијом утеруса, вагине или 
јајника-велике животиње ком 1.416,67 20 1.700,00

5013 Породиљски преглед са терапијом -мале животиње ком 1.250,00 20 1.500,00

5014 Уклањање заостале постељице велике животиње ком 3.750,00 20 4.500,00

5015 Трансмисибилни венерични тумор куја без отварања 
вагине ком 8.333,33 20 10.000,00

5016 Трансмисибилни венерични тумор куја са отварањем 
вагине ком 16.666,66 20 20.000,00

5017 Шивење порођајних путева ком 2.083,33 20 2.500,00

5018 Пролапсус вагине, репозиција и затварање-велике 
животиње ком 2.083,33 20 2.500,00

5019 Пролапсус вагине, репозиција и затварање-осталих 
животиња ком 1.500,00 20 1.800,00

5020 Ректални преглед на гравидитет велике животиње ком 2.050,00 20 2.460,00

5021 Ректални преглед на гравидитет краве ком 1.500,00 20 1.800,00

5022 Преглед на гравидитет великих животиња 
ултразвуком ком 3.000,00 20 3.600,00

5023 Репозиција утеруса кобила ком 10.200,00 20 12.240,00

5024 Репозиција утеруса краве ком 5.100,00 20 6.120,00

5025 Репозиција утеруса оваца и коза ком 1.000,00 20 1.200,00

5026 Терапија пениса коња, бика, нераста ком 1.200,00 20 1.440,00

5027 Терапија пениса остале животиње ком 1.000,00 20 1.200,00

5028 Трансмисибилни венерични тумор пениса паса ком 6.000,00 20 7.200,00

5029 Пролапсус пениса пса лакши ком 2.400,00 20 2.880,00

5030 Пролапсус пениса пса тежи ком 6.000,00 20 7.200,00

5031 Пролапсус пениса велике животиње ком 2.400,00 20 2.880,00

5032 Прлапсус пениса мале животиње ком 1.208,33 20 1.450,00
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5033 Пролапсус ректума код паса-лакши ком 4.166,67 20 5.000,00

5034 Пролапсус ректума код паса-тежи ком 6.666,66 20 8.000,00

5035 Царски рез кобиле ком 19.999,99 20 24.000,00

5036 Царски рез крава ком 17.999,99 20 21.600,00

5037 Царски рез малих папкара ком 6.000,00 20 7.200,00

5038 Царски рез мачке ком 6.666,66 20 8.000,00

5039 Царски рез велике кује ком 10.416,66 20 12.500,00

5040 Царски рез средње кује ком 8.750,00 20 10.500,00

5041 Царски рез мале кује ком 7.083,33 20 8.500,00

5042 Пролапсус ректума код великих животиња ком 1.500,00 20 1.800,00

5043 Пролапсус ректума код малих животиња ком 1.250,00 20 1.500,00

 6. ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ     

6000 Вештачко осемењавање кобила ком 2.400,00 20 2.880,00

6001 Вештачко осемењавање крава ком 2.000,00 20 2.400,00

6002 Поновно вештачко осемењавање крава ком 1.200,00 20 1.440,00

6003 Вештачко осемењавање крмаче ком 1.200,00 20 1.440,00

6004 Поновно вештачко осемењавање крмаче ком 1.000,00 20 1.200,00

6005 Вештачко осемењавање куја и мачака ком 6.000,00 20 7.200,00

6006 Вештачко осемењавање оваца и коза ком 1.200,00 20 1.440,00

 7. ХИРУРГИЈА ТРБУШНЕ И ГРУДНЕ ДУПЉЕ     

7000 Абдоминални криптохризам код коња ком 8.400,00 20 10.080,00

7001 Абдоминални криптохризам код нераста ком 2.400,00 20 2.880,00

7002 Перфорирајуће ране ком 2.500,00 20 3.000,00

7003 Ресекција црева ком 7.500,00 20 9.000,00

7004 Ентеротомија лакша ком 4.166,67 20 5.000,00

7005 Ентеротомија тежа ком 5.833,33 20 7.000,00

7006 Гастротомија ком 6.666,66 20 8.000,00

7007 Гастропексија ком 10.000,00 20 12.000,00

7008 Операција страног тела ком 14.999,99 20 18.000,00

7009 Дислокација абомазуса ком 17.999,99 20 21.600,00

7010 Торзија желуца паса ком 14.999,99 20 18.000,00

7011 Ингвинална хернија коња ком 12.000,00 20 14.400,00

7012 Ингвинална хернија паса и мачака ком 5.833,33 20 7.000,00

7013 Умбиликална хернија код паса ком 3.750,00 20 4.500,00

7014 Умбиликална хернија код мачака ком 3.333,33 20 4.000,00

7015 Троакирање коња и говеда ком 1.550,00 20 1.860,00

7016 Троакирање осталих животиња ком 1.200,00 20 1.440,00
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7017 Трауматски пнеумоторакс ком 10.833,33 20 13.000,00

7018 Цистотомија пса и мачке ком 3.333,33 20 4.000,00

 8. ОПШТА ХИРУРГИЈА     

8000 Отварање апцеса лакших ком 1.666,67 20 2.000,00

8001 Отварање апцеса тежих ком 2.916,67 20 3.500,00

8002 Операција млечне фистуле ком 3.600,00 20 4.320,00

8003 Операција тумора тежих ком 10.000,00 20 12.000,00

8004 Операција тумора лакших ком 5.000,00 20 6.000,00

8005 Обрада ране ком 1.083,33 20 1.300,00

8006 Шивење рана лакших ком 1.666,67 20 2.000,00

8007 Шивење рана тежих ком 2.500,00 20 3.000,00

8008 Обрада перфоријајуће ране великих животиња ком 3.750,00 20 4.500,00

8009 Обрада перфоријајуће ране малих животиња ком 2.916,67 20 3.500,00

8010 Операција атрезије и стриктуре сисе ком 3.583,33 20 4.300,00

8011 Ампутација сисе код крава ком 5.666,66 20 6.800,00

8012 Ампутација репа пса ком 5.416,66 20 6.500,00

8013 Ампутација репа мачке ком 3.333,33 20 4.000,00

8014 Отитис ком 1.083,33 20 1.300,00

8015 Уклањање цисте трећег очног капка ком 4.166,67 20 5.000,00

8016 Ентропија/ектропија ока ком 6.000,00 20 7.200,00

8017 Уклањање каменца ком 2.916,67 20 3.500,00

8018 Екстракција зуба коња и говеда ком 1.500,00 20 1.800,00

8019 Зубна фистула ком 1.166,67 20 1.400,00

8020 Турпијање зуба коња и говеда ком 2.083,33 20 2.500,00

8021 Екстракција зуба мачке ком 1.000,00 20 1.200,00

8022 Екстракција зуба пса ком 1.500,00 20 1.800,00

8023 Обезрожавање телади до 6 недеља ком 1.083,33 20 1.300,00

8024 Обезрожавање старије телади ком 2.083,33 20 2.500,00

8025 Вађење страног тела из једњака ком 2.000,00 20 2.400,00

8026 Корекција ноктију ком 583,33 20 700,00

8027 Уклањање канџи птица ком 1.000,00 20 1.200,00

8028 Ампутација прста пса ком 4.166,67 20 5.000,00

8029 Уклањање првог прст ком 2.500,00 20 3.000,00

8030 Репозиција очне јабучице лакше ком 3.333,33 20 4.000,00

8031 Репозиција очне јабучице теже ком 5.000,00 20 6.000,00

8032 Кастрација копитара ком 10.000,00 20 12.000,00

8033 Кастрација копитара крипторхида ком 14.999,99 20 18.000,00

8034 Кастрација бика крвно ком 5.000,00 20 6.000,00
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8035 Кастрација бика бескрвно ком 2.083,33 20 2.500,00

8036 Кастрација прасета до 15 кг ком 500,00 20 600,00

8037 Кастрација прасета крипторхида ком 1.000,00 20 1.200,00

8038 Кастрација нераста до 50 кг ком 1.500,00 20 1.800,00

8039 Кастрација нераста до 100 кг ком 2.000,00 20 2.400,00

8040 Кастрација нераста до 200 кг ком 3.000,00 20 3.600,00

8041 Кастрација нераста преко 200 кг ком 6.000,00 20 7.200,00

8042 Кастрација нераста крипторхида ком 2.000,00 20 2.400,00

8043 Кастрација овна, јарца крвна ком 1.200,00 20 1.440,00

8044 Кастрација овна јарца бескрвна ком 800,00 20 960,00

8045 Кастрација младог овна, јарца бескрвна ком 700,00 20 840,00

8046 Кастрација пса ком 4.166,67 20 5.000,00

8047 Кастрација мачора ком 2.500,00 20 3.000,00

8048 Оваријектомија мале кује ком 4.166,67 20 5.000,00

8049 Оваријектомија средње кује ком 6.250,00 20 7.500,00

8050 Оваријектомија велике кује ком 8.333,33 20 10.000,00

8051 Оваријектомија мачке ком 4.166,67 20 5.000,00

8052 Стављање завоја ком 416,67 20 500,00

8053 Стављање гипсаног завоја ком 1.666,67 20 2.000,00

8054 Фиксирање великих животиња ком 1.000,00 20 1.200,00

8055 Фиксирање малих животиња ком 291,67 20 350,00

8056 Цеђење и испирање параналне жлезде ком 1.250,00 20 1.500,00

 9.  ВАКЦИНАЦИЈА, ДЕХЕЛМИНТИЗАЦИЈА 
     И ДЕЗИНФЕКЦИЈА     

9000 Вакцинација против заразних болести паса ком 1.208,33 20 1.450,00

9001 Вакцинација против заразних болести мачака ком 833,33 20 1.000,00

9002 Вакцинација паса и мачака против беснила ком 1.000,00 20 1.200,00

9003 Вакцинација свиња против црвеног ветра ком 166,67 20 200,00

9004 Вакцинација оваца ком 150,00 20 180,00

9005 Вакцинација говеда и коња ком 850,00 20 1.020,00

9006 Обележавање малих животиња ком 583,33 20 700,00

9007 Дехелминтизација ком 416,67 20 500,00

9008 Вакц. живине аеросолно до 350 јединки ком 6,50 20 7,80

9009 Вакц. живине аеросолно од 350 до 500 јединки ком 6,50 20 2,64

9010 Вакц. живине аеросолно од 501 до 3500 јединки ком 2,20 20 2,40

9011 Вакц. живине аеросолно од 3501 до 5000 јединки ком 2,00 20 0,60

9012 Вакц. живине аеросолно од 5001 до 10000 јединки ком 0,50 20 0,54

9013 Вакц. живине аеросолно од 10001 до 15000 јединки ком 0,45 20 0,48
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9014 Вакц. живине аеросолно од 15001 до 20000 јединки ком 0,40 20 0,36

9015 Вакц. живине аеросолно од 20001 до 30000 јединки ком 0,30 20 0,30

9016 Вакц. живине аеросолно преко 30000 јединки ком 0,25 20 0,24

 10. ЕУТАНАЗИЈА     

10000 Еутаназија паса и мачака ком 5.000,00 20 6.000,00

10001 Еутаназија животиња до 5 кг ком 2.916,67 20 3.500,00

 11. ВЕТЕРИНАРСКА УВЕРЕЊА И ПОТВРДЕ     

11000 Потврда о здравственом стању паса и мачака ком 833,33 20 1.000,00

11001 Потврда на основу изјаве власника ком 208,33 20 250,00

11002 Издавање дупликата потврде о вакцинацији ком 291,67 20 350,00

11003 Издавање млечне карте ком 208,33 20 250,00

11004 Издавање ветеринарске потврде примерак 583,33 20 700,00

11005 Стручно мишљење, записник о штети примерак 1.500,00 20 1.800,00

11006 Потврда о здравственом стању пчелињег друштва примерак 291,67 20 350,00

11007 Издавање ХИД броја примерак 291,67 20 350,00

11008 Пријава догађаја примерак 291,67 20 350,00

 12. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ     

12000 Излазак на позив ком 291,67 20 350,00

12001 Излазак на позив по км км 54,17 20 65,00

12002 Консултације и давање стручног мишљења ком 1.000,00 20 1.200,00

12003 Вађење крпеља ком 416,67 20 500,00

12004 Витаминска терапија до 10 кг ком 333,33 20 400,00

12005 Витаминска терапија од 20 до 30 кг ком 416,67 20 500,00

12006 Витаминска терапија од 30 до 50 кг ком 500,00 20 600,00

12007 Витаминска терапија преко 50 кг ком 583,33 20 700,00

12008 Савети у појединачним случајевима (без прегледа) ком 333,33 20 400,00

12009 Прописивање рецепта са саветом ком 416,67 20 500,00

12010 Брзи тестови за болести великих животиња ком 1.000,00 20 1.200,00

12011 Материјални и организациони трошкови код 
обележавања и регистрације паса ком 208,33 20 250,00

12012 Материјални и организациони трошкови код 
обележавања и регистрације мачака ком 208,33 20 250,00

12013 Материјални и организациони трошкови код 
обележавања и регистрације говеда ком 250,00 20 300,00

12014 Материјални и организациони трошкови код 
обележавања и регистрације свиња преко 10 ком 25,00 20 30,00

12015 Материјални и организациони трошкови код 
обележавања и регистрације кошница преко 10 ком 25,00 20 30,00

12016 Материјални и организациони трошкови код 
обележавања и регистрације оваца и коза преко 10 ком 25,00 20 30,00
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12017 Материјални и организациони трошкови код 
обележавања и регистрације коња ком 416,67 20 500,00

12018 Материјални и организациони трошкови код 
обележавања и регистрације свиња до 10 ком ком 250,00 20 300,00

12019 Материјални и организациони трошкови код 
обележавања и регистрације кошница до 10 ком ком 250,00 20 300,00

12020 Материјални и организациони трошкови код 
обележавања и регистрације оваца и коза до10 ком ком 250,00 20 300,00

12021 Активни надзор ком 1.250,00 20 1.500,00

12022
Годишња услуга за активности ветеринара на 
пчелињаку по Програму мера здравствене заштите 
животиња

ком 2.000,00 20 2.400,00

12023 Услуга уговарања обавезе по Уговору ком 5.000,00 20 6.000,00

 13. УСЛУГЕ ПРИХВАТИЛИШТА     

13000 Преузимање лешева животиња на адреси власника ком 4.000,00 20 4.800,00

13001 Преузимање лешева ситних животиња на адреси 
власника ком 1.666,67 20 2.000,00

13002 Уклањање и преузимање лешева животиња до 20кг 
у ЈКП  ком 1.416,67 20 1.700,00

13003 Уклањање и преузимање лешева животиња преко 
20кг у ЈКП ком 2.750,00 20 3.300,00

13004 Хватање паса и мачака кг 3.333,33 20 4.000,00

13005 Хранидбени дан ком 500,00 20 600,00

13006 Излазак екипе на терен ком 1.250,00 20 1.500,00

13007 Сат услуга екипе на терену (први сат) сат 4.166,67 20 5.000,00

13008 Сат услуга екипе на терену (сваки наредни  сат) сат 1.666,67 20 2.000,00

13009 Преузимање власничких паса за трајно збрињавање ком 124.999,95 20 150.000,00

У цене ветеринарскох услуга  из овог ценовника  не 
обухватају се накнаде за утрошене лекове, вакцине, мате-
ријал и друго, осим у случајевима где се то врстом услуге 
подразумева.

Храну за животињу доноси власник. Уколико не доноси 
храну за животиње цена услуге се увећава за 500,00 динара  
по дану. 

II. Ступањем на снагу овог ценовника престаје да важи 
Ценовник ветеринарских услуга („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 37/19).

III. Овај ценовник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

    
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД
Број:02-2679-1-2022
20. септембар 2022. године

Председник Надзорног одбора
    Владан Бумбић, с.р.  
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

975 Решење о изменама решења о Програму 
 инвестиционих активности за потребе 
 органа  Града Новог Сада у 2022. години 2757

976 Решење о изменама решења о Програму 
 инвестиционих активности за установе 
 културе чији је оснивач Град Нови Сад 
 за 2022. годину 2759

977 Решење о измени Програма реализације 
 пројекта „Нови сад – град младих, Србија 
 – земља младих“ у 2022. години 2762

978 Решење о изменама и допуни Програма 
 спровођења мера којима се стварају усло-
 ви за бољу доступност и приступачност 
 у коришћењу здравствене заштите стано-
 вништва у погледу опреме и других сред-
 става за рад у установама примарне здра-
 вствене заштите на територији Града 
 Новог Сада за 2022. годину 2762

979 Решење о именовању председника, за-
 меника председника, чланова и заменика 
 чланова Комисије за прибављање непо-
 кретности у јавну својину Града Новог 
 Сада непосредном погодбом путем раз-
 мене непокретности са инвеститором 
 „CITY GRADNJA LUX“ doo Novi Sad 2763

980 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о измени Финансијског плана „Новосад-
 ског позоришта Újvidéki Színház“, Нови 
 Сад за 2022. годину 2763

981 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о измени Финансијског плана Историјског 
 архива Града Новог Сада, Нови Сад за 
 2022. годину 2763

982 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о измени Финансијског плана Позоришта 
 младих, Нови Сад за 2022. годину 2764

983 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о измени Финансијског плана Музеја Града 
 Новог Сада, Петроварадин за 2022. годину 2764

984 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о измени Финансијског плана Завода за 
 заштиту споменика културе Града Новог 
 Сада, Нови Сад за 2022. годину 2764

985 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о измени Финансијског плана Градске би-
 блиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2022. 
 годину 2764

986 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о измени Финансијског плана Новосадског 
 дечијег културног центра, Нови Сад за 
 2022. годину 2765

987 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о измени Финансијског плана Установе за 
 израду таписерија „Атеље 61“, Петровара-
 дин за 2022. годину 2765

988 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о измени Финансијског плана Мађарског 
 културног центра „Петефи Шандор“, Нови 
 Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési 
 Központ Újvidék за 2022. годину 2765

989  Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о измени Финансијског плана Културног 
 центра „Руменка“, Руменка за 2022. годину 2765

990 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о измени Финансијског плана Установе 
 за културу и образовање Културни центар 
 „Кисач“, Кисач за 2022. годину 2765

991 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о измени Финансијског плана Установе за 
 културу и образовање Културни центар 
 „Младост“, Футог за 2022. годину 2766

992 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о измени Финансијског плана Културног 
 центра Новог Сада, Нови Сад за 2022. 
 годину 2766

993 Решење о продужењу дужности в.д.
 директора Бироа за пружање правне
 помоћи (Моравски Гордана)  2766

994 Решење  о продужењу дужности в.д. 
 заменика директора Бироа за пружање 
 правне помоћи (Шкорић Чедомир) 2767

995 Решење  о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за културу
 (Шијак Зорица) 2767

996 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за
 културу (Алексић Драган) 2767

997 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за саобраћај
 и путеве (Басарић Ђорђе) 2768
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998 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за 
 саобраћај и путеве (Павлов Радивој) 2768

999 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за урбанизам
 и грађевинске послове 2769

1000 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за
 урбанизам и грађевинске послове
 (Миленковић Владимир) 2769

1001 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за комуналне
 послове (Станојевић Зоран) 2770

1002 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за
 комуналне послове (Вуковић Гордана) 2770

1003 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за грађеви-
 нско земљиште и инвестиције (Мандић 
 Дејан) 2771

1004 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за грађевинско
 земљишет и инвестиције (Крунић Јелена) 2771

1005 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за заштиту животне
 средине (мр Драгица Бранковић) 2772

1006  Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за заштиту
 животне средине (Андријана Чапко) 2772

1007 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за имовину и имовинско-
 правне послове (Мирјана Марковић) 2773

1008 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за имовину
 и имовинско-правне послове (Вера Зорић) 2773

1009 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске пореске управе
 (Прпа Станислава) 2774

1010 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске пореске управе
 (Надрљански Бранислав) 2775

1011 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за здравство
 (Којадиновић мр Драгана) 2775

1012 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за здравство
 (Верица Зорић) 2776

1013 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за спорт и
 омладину (Мастиловић Властимир) 2776

1014 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за спорт и
 омладину (Крсмановић др Огњен) 2777

1015 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за социјалну и дечију
 заштиту (Томаш др Лидија) 2777

1016 Решење о продужењу дужности в.д. за-
 меника начелника Градске управе за со-
 цијалнуи дечију заштиту (Драшковић 
 Ненад)  2778

1017 Решење о продужењу дужности в.д. 
 директора Дирекције за робне резерве
 (Банчи Ференц)  2778

1018 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за привреду
 (Билиновић Саша)  2779

1019 Решење о продужењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за образовање
 (Ковачевић Радован) 2779

1020 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за
 прописе (Матовић Даница) 2780

Градоначелник

1021  Решење о изменама Акционог плана за-
 пошљавања Града Новог Сада за 2022. 
 годину 2780

1022 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 2781

1023 Решење о одобрењу да се у Одлуци о
 буџету Града Новог Сада за 2022. годину
 распореде средства Градској управи за
 комуналне послове  2782

1024 Решење о изменама Решења о образо-
 вању и именовању Комисије за коорди-
 нацију поступка јавне набавке услуга – 
 израда техничке документације за упра-
 вљање отпадом за Град Нови Сад и 
 општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, 
 Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и 
 Врбас, као и за праћење реализације 
 уговора закљученог на основу спрове-
 деног поступка јавне набавке, а у циљу 
 успостављања регионалног система 
 управљања отпадом 2782

1025 Решење о образовању и именовању пре-
 дседника, заменика председника и чла-
 нова Комисије за израду Локалног акционог 
 плана политике за младе Града Новог 
 Сада за период од 2023. до 2025. године 2783
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Александар Ткалец.
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
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Градска управа за саобраћај и путеве

1026 Решење о одређивању аутобуских стаја-
 лишта за јавни превоз путника у Новом 
 Саду 2784

1027 Решење о постављању саобраћајног 
 огледала на раскрсници улица Војвођа-
 нска и Владимира Николића у Новом Саду 2784

1028 Решење о постављању саобраћајног 
 огледала у улици Зелени венац бр. 6 у 
 Сремској Каменици 2785

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена 
и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

1029 Ценовник ветеринарских услугa 2785


