
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
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ГРАД НОВИ САД

Скупштина
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На основу члана 92. 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 39. тачка 84. Статута Града 
Новог  Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници од 28. 
децембра 2022. године, доноси

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.

За екстерну ревизију завршног рачуна буџета Града 
Новог Сада за 2022. годину изабраћа се, у складу са про-
писима којима се уређују јавне набавке и уз сагласност 
Државне ревизорске институције, лице које испуњава услове 
за обављање послова ревизије финансијских извештаја, 
прописане законом којим се уређује рачуноводство и реви-
зија, уколико Град Нови Сад није обухваћен програмом 
ревизије Државне ревизорске институције за 2023. годину.

Члан 2.

Уговор са изабраним ревизором у складу са законом 
закључиће председница Скупштине Града Новог Сада или 
лице које она овласти.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а објавиће се 
по добијању сагласности Државне ревизорске институције.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 4-44/2022-I
28. децембар 2022. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

Градско веће

2
На основу члана 33. Одлуке о буџету Града Новог Сада 

за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“ број 
61/22), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада на 25. седници од 16. јану-
ара 2023. доноси                               
                   

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА  
ГРАДА НОВОГ САДА У 2023. ГОДИНИ

Члан 1.

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за потребе органа Града Новог Сада у 2023. (у 
даљем тексту: Програм), који чини саставни део овог 
решења.

Члан 2.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2023. годину у укупном износу од 
308.817.000,00 динара, у разделу 19, глава 19.01 - Служба 
за заједничке послове, у функцији 130 - Опште услуге, из 
извора финансирања 01- Приходи из буџета, на позицијама 
буџета  482 и 483 и то за набавку машинa и опреме и 
нематеријалне имовине.

Члан 3.

Поступак набавке основних средстава из члана 2. овог 
решења спровешће Служба за заједничке послове, Сектор 
за јавне набавке, у складу са прописима који регулишу 
јавне набавке.

Члан 4.

Програм ће реализовати Служба за заједничке послове.

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 401-10/2023-9-II
16. јануар 2023. године
НОВИ САД Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.



страна 2. – Броj 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 19. јануар 2023.

 П  Р  О  Г  Р  А  М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ГРАДА НОВОГ САДА  У 2023. ГОДИНИ

Редни 
број ОСНОВНА СРЕДСТВА ПЛАН ЗА 

2023. ГОДИНУ

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе (Шифра 0602) 308.817.000,00

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

 Укупно за ПА: 308.817.000,00

А. МАШИНЕ И ОПРЕМА 151.853.000,00

1 Опрема за саобраћај 24.600.000,00

1.1 Опрема за копнени саобраћај 24.600.000,00

1.1.1 Моторна возила 24.600.000,00

2 Административна опрема 126.590.000,00

2.1 Канцеларијска опрема 28.000.000,00

2.1.1 Намештај 20.000.000,00

2.1.2 Уградна опрема 8.000.000,00

2.2 Рачунарска опрема 62.000.000,00

2.2.1 Рачунари и рачунарска опрема 15.000.000,00

2.2.2 Таблет рачунари 2.000.000,00

2.2.3 Штампачи, скенери и пратећа опрема 10.000.000,00

2.2.4 Опрема за реконструкцију рачунарске мреже 10.000.000,00

2.2.5 Инфраструктура САП - сервери хардвер 25.000.000,00

2.3 Комуникациона опрема 13.500.000,00

2.3.1 Телефони и факс апарати 1.500.000,00

2.3.2 Телефонскe централe 9.000.000,00

2.3.3 Мобилни телефони 3.000.000,00

2.4 Електронска и фотографска опрема 16.230.000,00

2.4.1 Електронска опрема 16.020.000,00

2.4.1.1 Фотокопир апарати 6.400.000,00

2.4.1.2 Клима уређаји 3.000.000,00

2.4.1.3 Уништавач канцеларијске документације 50.000,00

2.4.1.4 Аутоматска клизна врата 1.500.000,00

2.4.1.5 Дигитални ласерски даљинометар 50.000,00

2.4.1.6 Радио станице 1.700.000,00

2.4.1.7 Светлосна сигнализација( ротација ) на возилима 500.000,00

2.4.1.8 ТАГ уређаји 20.000,00

2.4.1.9 Уређај за мерење нивоа буке - Фонометар 2.000.000,00

2.4.1.10 Остала електронска опрема 800.000,00
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Редни 
број ОСНОВНА СРЕДСТВА ПЛАН ЗА 

2023. ГОДИНУ

2.4.2 Фотографска опрема 210.000,00

2.4.2.1 Фотоапарати 210.000,00

2.5 Опрема за домаћинство и угоститељство 6.860.000,00

3 Опрема за јавну безбедност 390.000,00

3.1 службене лисице, службене палице 390.000,00

4 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 273.000,00

4.1 Моторна опрема 273.000,00

4.1.2 Бушилице и брусилице 273.000,00

Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 156.964.000,00

1 Нематеријална имовина 156.964.000,00

1.1 Унапређење и дорада Диспечер плус информационог система, за потребе Градске 
управе за инспекцијске послове 7.000.000,00

1.2 Апликативни софтвер за Градску управу за урбанизам и грађевинске послове - 
софтвери КО и легал апликације 22.000.000,00

1.3 апликативни софтвер за управљање урбанистичким плановима, развој и праћење 
поступака - пројеката, усаглашавање планова - пројеката 12.000.000,00

1.4 САП инфраструктура-  сервери софтвер, сервери опоеративни систем Линкус, сервер 
подршка годишње допуне 11.500.000,00

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

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

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

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

1.9 Дорада и проширење софтвера за управљање скупштинским материјалима у 
Скупштини Града Новог Сада 2.040.000,00

1.10 Информациони систем за Градску управу за имовину и имовинско правне послове 48.000.000,00

1.11 Дорада Андроид/ИОС апликације за управљање скупштинским материјалима 108.000,00

1.12 Дорада система "Еposlovnik" за потребе вођења седница Градске изборне комисије 1.800.000,00

1.13 Лиценце 46.216.000,00

1.13.1 Лиценца за "Newtone dictate" софтвер у великој сали Скупштине 216.000,00

1.13.2 Microsoft licence 45.000.000,00

1.13.3 "Аdobe PRO" лиценце 500.000,00

1.13.4 Остале лиценце 500.000,00

1.14 Телефонски прикључак 300.000,00
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3
На основу члана 41. став 2. Oдлуке о социјалној заштити 

Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 
38/11, 10/12, 34/17 - др. oдлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 
56/21),  Градско веће Града Новог Сада, на 25. седници  
одржаној 16. јануара 2023. године, утврђује

ПРОГРАМ
 УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ГРАДА НОВОГ САДА У 2023. ГОДИНИ

I. Програмом  унапређења социјалне заштите Града 
Новог Сада у 2023. години (у даљем тексту:  Програм), 
утврђују се основни циљеви, мере и активности за подсти-
цај и развој постојећих и нових услуга социјалне заштите, 
као и износ средстава из буџета Града Новог Сада за 2023. 
годину за текуће и капиталне трансфере осталим нивоима 
власти, за финансирање његове реализације.

II. Основни циљеви Програма  су :
- развој услуга које подржавају боравак корисника 
у породици и непосредном окружењу, 

- развој услуга подршке за самосталан живот и под-
стицање социјалне укључености,

- унапређење породичних односа и превазилажење 
кризних ситуација,

- развој услуга подршке за заштиту жена и деце од 
злостављања и занемаривања,

- развој услуга чији је циљ подршка раном развоју 
деце, додатна подршка детету и ученику са 
сметњама у развоју, 

- развој услуга чији је циљ превенција осипања 
деце из образовног система у основним школама

- подршка деци и омладини који живе и раде на 
улици, 

- подршка породици у кризи, 
- унапређење професионалних компетенција струч-
них радника и сарадника пружалаца услуга, 

- континуирано информисање корисника и јавности.
III. Основни циљеви из тачке II. овог програма оствари-

ваће се реализацијом појединачних програма  установа 
социјалне заштите и других установа чији је оснивач Репу-
блика Србија, Аутономна Покрајина Војводина и Град Нови 
Сад, a чије је седиште на територији Града Новог Сада.

IV. Средства за финансирање појединачних програма 
из тачке III. Програма планирана су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број  61/22) у разделу 15. глава 15.01. Градска управа 
за социјалну и дечију заштиту, у оквиру Програма 11 
Социјална и дечија заштита, у укупном износу од 
356.365.524,00 динара,  у чему су средства у износу од :

- 318.659.078,00 динара, планирана као трансфери 
осталим нивоима власти за  трошкове реализације 
Програма

- 37.706.446,00 динара, планирана као трансфери 
осталим нивоима власти на име капиталног одр-
жавања.

V. Средства из тачке IV. алинеја прва Програма распо-
ређена су према функционалној и програмској класифика-
цији на следећим позицијама буџета и Финансијског плана: 

1.  Функција 040-Породица и деца, Програмска активност ПА: 0902-0019 Подршка деци и породици са децом, пози-
ција буџета 404 - Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од  119.227.250,00 динара, и то:

Редни 
број ПФП Назив програма Износ средстава 

у динарима Реализатор

1 2 3 4 5

1 404.01.05 Сервис за додатну социјалну подршку од 
најранијег узраста детету и ученику 53.800.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

2 404.01.05 Сервис за превоз деце и омладине са 
сметњама у развоју са асистенцијом 11.354.250,00 ШОСО „Милан Петровић“

3 404.01.05
Учење на даљину – организовање подршке 
деци у случају дужег болничког или кућног 
лечења

1.600.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

4 404.01.05 Сервис за рехабилитацију и климатски опоравак 
деце и омладине са сметњама у развоју 13.800.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

5 404.01.05 Сервис за услугу личног пратиоца 16.720.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

6 404.01.06
Оснаживање ученика из осетљивих група кроз 
међусекторску сарадњу при Основној школи 
„Светозар Марковић Тоза“

160.000,00 Основна школа „Светозар 
Марковић Тоза“ 

7 404.01.06
Оснаживање ученика из осетљивих група кроз 
међусекторску сарадњу при Основној школи 
„Душан Радовић

240.000,00 Основна школа 
„Душан Радовић“ 

8 404.01.06
Оснаживање ученика из осетљивих група кроз 
међусекторску сарадњу при Основној школи 
„Доситеј Обрадовић“ 

200.000,00 Основна школа „Доситеј 
Обрадовић“ 
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1 2 3 4 5

9 404.01.06
Оснаживање ученика из осетљивих група кроз 
међусекторску сарадњу при Основној школи 
„Иван Гундулић“ 

160.000,00 Основна школа „Иван 
Гундулић“

10 404.01.06
Оснаживање ученика из осетљивих група кроз 
међусекторску  сарадњу при Основној школи 
„Вељко Петровић“ Бегеч

120.000,00 Основна школа „Вељко 
Петровић“ Бегеч

11 404.01.06
Оснаживање ученика из осетљивих група кроз 
међусекторску сарадњу при Основној школи 
„Вељко Влаховић“

120.000,00 Основна школа „Вељко 
Влаховић“

12 405.01.07 Сервис подршке деци и младима са 
психолошким и психијатријским тешкоћама 1.895.000,00 Центар за социјални рад 

Града Новог Сада

13 405.01.07 Психосоцијална подршка деци у поступку 
развода родитеља 653.000,00 Центар за социјални рад 

Града Новог Сада

14 405.01.07 „Буди дете, не насилник“ 405.000,00 Центар за социјални рад 
Града Новог Сада

15 405.01.08 Свратиште за децу улице 18.000.000,00 Центар за социјални рад 
Града Новог Сада

2.  Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, 
Програмска активност: 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, позиција буџета 409, у укупном 
износу од 2.000.000,00 динара, и то:

Редни 
број

Позиција 
Финансијског 

плана
Назив програма Износ средстава 

у динарима Реализатор

1 2 3 4 5

1 409.01.01 Радна активација за кориснике услуга 
социјалне заштите 2.000.000,00 Центар за социјални рад 

Града Новог Сада

3.  Функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност: 0902-0002 Породични 
и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, позиција буџета: 411 - Трансфери осталим нивоима 
власти, у укупном износу од 7.059.248,00 динара,  и то:

Редни 
број

Позиција 
Финансијског 

плана
Назив програма Износ средстава 

у динарима Реализатор

1 2 3 4 5
1 411.01.06 „Предах“ смештај 4.859.248,00 ШОСО „Милан Петровић“

2 411.01.07 Преноћиште за бескућнике и бескућнице 2.200.000,00 Центар за социјални рад 
Града Новог Сада

4.  Функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0902-0016 ПА: Дневне 
услуге у заједници, позиција буџета 412 - Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од  54.935.000,00 
динара, на позицијама Финансијског плана,  и то: 

Редни 
број

Позиција 
Финансијског 

плана
Назив програма Износ средстава 

у динарима Реализатор

1 2 3 4 5

1 412.01.02 Сунчана јесен живота 1.850.000,00 Геронтолошки центар „Нови 
Сад“. 

2 412.01.02 Рачунарско описмењавање корисника 
клубова 185.000,00 Геронтолошки центар „Нови 

Сад“. 
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1 2 3 4 5

3 412.01.04 Дневни боравак за бескућнике 11.500.000,00 Геронтолошки центар „Нови 
Сад“. 

4 412.01.04 Помози, подржи, победи 500.000,00 Геронтолошки центар „Нови 
Сад“. 

5 412.01.05 Дневни боравак за одрасле и старије 
кориснике са тешкоћама 40.900.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

5. Функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0902-0017 ПА: Саве-
тодавно терапијске и социјално-едукативне услуге, позиција буџета 414 -Трансфери осталим нивоима власти, у 
укупном износу од 24.324.000,00 динара, и то: 

Редни 
број

Позиција 
Финансијског 

плана
Назив програма Износ средстава 

у динарима Реализатор

1 2 3 4 5

1 414.01.02 Услуге подршке породици у кризи СОС „Дечје 
село“ Сремска Каменица 4.900.000,00

Установа за децу и младе 
СОС Дечје село „Др Милорад 
Павловић“ Сремска 
Каменица. 

2 414.01.03
Саветодавно терапијска подршка за децу на 
хранитељству и развој повременог 
породичног смештаја

3.400.000,00 Центар за породични смештај 
и усвојење Нови Сад

3 414.01.04 Центар за развој система подршке 
корисницима кроз информисање и едукацију 5.700.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

4 414.01.04 Волонтерски центар 2.000.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

5 414.01.05 Мониторинг и евалуација услуга социјалне 
заштите 4.900.000,00 Покрајински завод за 

социјалну заштиту

6 414.01.06 Програм бриге за младе родитеље кроз 
подстицајно родитељство 540.000,00 Центар за социјални рад 

Града Новог Сада

7 414.01.07 "Породични компас" 2.884.000,00 Центар за социјални рад 
Града Новог Сада

6. Функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0902-0021 ПА: Подршка 
особама са инвалидитетом, позиција буџета 417-Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од 
111.113.580,00 динара, и то: 

Редни 
број

Позиција 
Финансијског 

плана
Назив програма Износ средстава 

у динарима Реализатор

1 2 3 4 5

1 417.01.01 Кућица 8.800.000,00 Дом „Ветерник“ Ветерник

2 417.01.01 Становање уз подршку у Николе Миркова 16. 
Нови Сад 11.800.000,00 Дом „Ветерник“ Ветерник

3 417.01.01 И ја идем у школу 745.000,00 Дом „Ветерник“ Ветерник

4 417.01.01 "Обука животним вештинама" 10.000.000,00 Дом „Ветерник“ Ветерник

5 417.01.02 Сервис за развој услуга подршке за 
самосталан живот особа са инвалидитетом 11.700.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

6 417.01.02 Мале кућне заједнице 36.353.580,00 ШОСО „Милан Петровић“
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1 2 3 4 5

7 417.01.02 Раднотерапијско ангажовање 14.900.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

8 417.01.02
Сервис за рехабилитационе активности и 
климатски опоравак одраслих и старијих 
корисника са тешкоћама

6.100.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

9 417.01.02 Сервис за услугу персоналне асистенције 3.000.000,00 ШОСО „Милан Петровић“
10 417.01.02 Сервис за услугу помоћи у кући 7.715.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

VI. Средства из тачке IV. алинеја друга распоређена су према функционалној и програмској класификацији на сле-
дећим позицијама буџета и Финансијског плана: 
1. Функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, Пројекат 0902-4011 П: Школа за основно 
и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика, позиција буџета 421 - Трансфери осталим нивоима 
власти, у укупном износу од 37.706.446,00 динара, и то :

Редни 
број

Позиција 
Финансијског 

плана
Назив програма Износ средстава 

у динарима Реализатор

1 2 3 4 5

1 421.01

Пројектно техничка документација и aдапта-
ција и пренамена са стручним надзором та- 
ванског простора у радни простор и инвести-
ционо одржавање постојећег простора за 
децу, младе и одрасле са аутизмом који 
користе услуге Дневног боравка за предшкол- 
це, децу и омладину, и старије у Новом Саду

34.110.682,00 ШОСО „Милан Петровић“

2 421.01
Адаптација и реновирање Дневног боравка за 
децу, младе и одрасле кориснике са 
тешкоћама у развоју у Ковиљу

3.595.764,00 ШОСО „Милан Петровић“

VII. У установу која реализује Програм кориснике упућује 
Центар за социјални рад Града Новог Сада, Стручни 
тим социјалне установе која реализује Програм,  
образовна, здравствена или социјална установа, или 
се корисници сами пријављују за учешће у Програму.

VIII. Cредства из тачке V. Програма преносе се на основу 
уговора који са установама социјалне заштите и дру-
гим установама, за сваки појединачни програм, 
закључује  начелник Градске управе за социјалну и 
дечију заштиту.

IX. Cредства из тачке VI. Програма преносе се на основу 
Програма инвестиционих активности  и текућег одр-
жавања, који доноси Градско веће Града Новог Сада.

X. Надзор над реализацијом Програма спроводиће 
Градска управа за социјалну и дечију заштиту, а уста-
нове ће доставити извештај о реализацији појединач-
них програма и финансијски извештај у роковима 
утврђеним уговором из тачке VIII. Програма.

XI. Овај програм објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-3031/2022-II
16. јануар 2023. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

4
На основу члана 69. став 3. Одлуке о уређењу Града 

Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 67/17, 
7/19, 31/19, 59/19, 42/20, 9/21 и 61/22), а у вези са Одлуком 
о Програму финансирања одређених комуналних делат-
ности, као делатности од локалног интереса у 2023. години 
(„Службени лист Града Новог Сада", број 62/22), Градско 
веће Града Новог Сада на 25. седници од 16. јануара 2023. 
године, доноси      

ПРОГРАМ
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 

2023. ГОДИНУ

1. Програм обезбеђивања јавног осветљења на тери-
торији Града Новог Сада за 2023. годину (у даљем 
тексту: Програм) обухвата: одржавање, адаптацију 
и унапређење објеката и инсталација јавног 
осветљења на територији Града Новог Сада (у даљем 
тексту: Град).

2. Средства  за реализацију Програма планирана су у 
буџету Града Новог Сада за 2023. гoдину у износу 
од 154.100.000,00 динара и предвиђена су Одлуком 
о Програму финансирања одређених комуналних 
делатности, као делатности од локалног интереса у 
2023. години.
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3. Носилац активности на реализацији Програма је 
правно лице или предузетник коме се повери 
обављање послова обезбеђивања јавног осветљења.

 До поверавања обављања послова обезбеђивања 
јавног осветљења, послове обезбеђивања јавног 
осветљења обављаће Јавно комунално предузеће 
за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ 
Нови Сад, као носилац искључивог права, у складу 
са прописима којима се уређују јавне набавке (у 
даљем тексту: Предузеће).

4. Стручни надзор над реализацијом Програма врши 
Градска управа за грађевинско земљиште и инвес-
тиције (у даљем тексту: Градска управа за инвести-
ције).

5. Програм обухвата услуге на обезбеђивању јавног 
осветљења Града, и то:
• замену сијалица, предспојних справа, заштитних 
стакала и грла у светиљкама,

• замену оштећених стубова и светиљки јавног 
осветљења, као и њихових елемената (лире, 
поклопци, осигурачи, прикључне плоче, предспојне 
справе, лед драјвери и извори светла и сл.), 

• чишћење, антикорозивну заштиту и фарбање сту-
бова јавног осветљења,

• поправке и замене напојних каблова у подземној 
и надземној мрежи јавног осветљења,

• поправке и замене ормана јавног осветљења и 
њихових елемената (темељи, кућишта, осигурачи, 
склопке, управљачки уређаји и др.), 

• одржавање и замену елемената декоративног 
осветљења објеката јавне намене,

• евидентирање пријава грађана о неисправности 
јавног осветљења, и

• остале услуге на обезбеђивању јавног осветљења 
по налогу Градске управе за комуналне послове, 
Градске управе за инвестиције и Градске управе 
за инспекцијске послове. 

6. Предузеће, односно правно лице или предузетник 
из тачке 3. овог програма, ће услуге из тачке 5. али-
неја прва овог програма обављати према Плану сис-
темске замене неисправних сијалица и Плану сис-
темске замене свих сијалица, а који су саставни део 
овог програма.

 У случају непредвиђених околности које би могле да 
доведу до угрожавања безбедности и здравља 
грађана План системске замене неисправних сија-
лица може се изменити, уз сагласност Градске управе 
за инвестиције. 

7. Предузеће, односно правно лице или предузетник 
из тачке 3. овог програма, ће услуге из тачке 5. али-
неја од друге до шесте овог програма обављати по 
потреби, а по налогу Градске управе за инвестиције.

8. Хаваријске интервенције на обезбеђивању јавног 
осветљења Предузеће, односно правно лице или 
предузетник из тачке 3. овог програма, ће обављати 
свакодневно, а по налогу Градске управе за инвес-
тиције. Хаваријске интервенције обухватају замену 
осигурача, размршење надземне мреже, превези-
вање мреже, превезивање хаварисаног стубног места, 
израду кабловских спојница на оштећеној инстала-

цији  и санирање свих осталих хаварија које проуз-
рокују нефункционалност јавног осветљења.

9. Овај програм објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

ПЛАН СИСТЕМСКЕ ЗАМЕНЕ НЕИСПРАВНИХ 
СИЈАЛИЦА

Назив реона/насеља Термин I Термин II

ЦЕНТАР мај децембар

ТВРЂАВА јун новембар

БАНАТИЋ, ГРБАВИЦА фебруар август

ДЕТЕЛИНАРА фебруар септембар

ПОДБАРА март септембар

САЛАЈКА април октобар

КЛИСА април септембар

ПЕТРОВАРАДИН фебруар октобар

ЛИМАН април новембар

НОВО НАСЕЉЕ фебруар септембар

ТЕЛЕП фебруар децембар

АДИЦЕ март децембар

ШАНГАЈ април октобар

КАЋ фебруар август

БУДИСАВА фебруар новембар

КОВИЉ мај децембар

СРЕМСКА КАМЕНИЦА април децембар

БУКОВАЦ март август

ЛЕДИНЦИ мај септембар

ВЕТЕРНИК април новембар

ФУТОГ март новембар

БЕГЕЧ март септембар

РУМЕНКА фебруар август

КИСАЧ март октобар

СТЕПАНОВИЋЕВО април октобар

ЧЕНЕЈ фебруар септембар

ПЛАН СИСТЕМСКЕ ЗАМЕНЕ СВИХ СИЈАЛИЦА 

Назив улице/реона/насеља Термин

ТЕЛЕП фебруар-март

КЛИСА март

СРЕМСКА КАМЕНИЦА април
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МИШЕЛУК април

ЛЕДИНЦИ мај

НОВО НАСЕЉЕ мај

БЕОГРАДСКИ КЕЈ јун

КЕЈ ЖРТАВА РАЦИЈЕ јун

БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА 
ПАВЛА јул

ПАРТИЗАНСКА УЛИЦА август

РЕОН КОД ХОТЕЛА „ПАРК“ август

ЛИМАНИ август-септембар

СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ септембар

МОСТ СЛОБОДЕ октобар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2023-14-II
16. јануар 2023. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

5
На основу члана 9. став 2. Одлуке о обављању кому-

налне делатности одржавање јавних зелених површина 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 
63/14, 74/16, 16/18, 31/19, 59/19 и 61/22), Градско веће Града 
Новог  Сада на 25. седници од 16. јануара 2023. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања јавних 
зелених површина за 2023. годину, који је Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад 
донео на 320. седници одржаној 5. јануара 2023. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2023-16-II
16. јануар 2023. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

6
На основу члана 18. став 2. и члана 19. став 2. Одлуке 

о обављању делатности зоохигијене („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59/19), Градско 
веће Града Новог  Сада на 25. седници од 16. јануара 2023. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ И ПОСЛОВА 

КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ 
КАРАНТИНА ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм делатности зоохи-
гијене и послова који се обављају у оквиру карантина за 
2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад 
донео на 174. седници одржаној 5. јануара 2023. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2023-10-II
16. јануар 2023. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

7
На основу члана 128. став 2. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са чланом 8. Одлуке о установама културе чији је оснивач 
Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 
16/22), Градско веће Града Новог Сада на 25. седници 
одржаној 16. јануара 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Предлог одлуке о расписивању 
и спровођењу Јавног конкурса за избор кандидата за дирек-
тора Стеријиног позорја, Нови Сад број 030-1/1 који је утвр-
дио Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад на 1. 
седници одржаној 11. јануара 2023. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2023-12-II
16. јануар 2023. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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8
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КРУНИЋ ЈЕЛЕНИ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за грађевинско земљиште и инвестиције, почев од 21. јану-
ара  2023. године, до постављења заменика начелника 
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/š 
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

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

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БРАНКОВИЋ мр ДРАГИЦИ, продужава се дужност 
в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине, 
почев од 21. јануара  2023. године, до постављења начел-
ника Градске управе за заштиту животне средине по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је 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 Драгица Бранковић, показала 
изузетно залагање и резултате на пословима које је 
обављала, да има положен државни стручни испит, и да у 
време постављања за вршиоца дужности има статус служ-
беника, у смислу Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу 
стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за заштиту животне средине, одлучено је 
као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/t 
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЧАПКО АНДРИЈАНИ, специјалисти струковном еко-
номисти, продужава се дужност в.д. заменика начелника 
Градске управе за заштиту животне средине, почев од 21. 
јануара  2023. године, до постављења заменика начелника 
Градске управе за заштиту животне средине по спроведе-
ном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/u 
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

11
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МАРКОВИЋ МИРЈАНИ, дипломираном правнику, 
продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за 
имовину и имовинско-правне послове, почев од 23. јануара  
2023. године, до постављења начелника Градске управе 
за имовину и имовинско-правне послове по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/v
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРИЋ ВЕРИ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за 
имовину и имовинско-правне послове, почев од 23. јануара  
2023. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за имовину и имовинско-правне послове по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/z 
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. НАДРЉАНСКИ БРАНИСЛАВУ, дипломираном еко-
номисти, продужава се дужност в.д. заменика начелника 
Градске пореске управе, почев од 21. јануара  2023. године, 
до постављења заменика начелника Градске пореске управе 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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-020-4/2023-2/ž 
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.



19. јануар 2023. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 1 – страна 13.    

14
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРИЋ ВЕРИЦИ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за 
здравство, почев од 21. јануара  2023. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за здрав-
ство 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 Верица Зорић, дипломирани прав-
ник, показала изузетно залагање и резултате на пословима 
које је обављала, да има положен државни стручни испит, 
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу 
стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за здравство, одлучено је као у диспозитиву 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/а1 
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КРСМАНОВИЋ др ОГЊЕНУ,  продужава се дужност 
в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омла-
дину, почев од 28. јануара  2023. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за спорт и омладину 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/b1 
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ТОМАШ ДР ЛИДИЈИ, продужава се дужност в.д. начел-
ника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, почев 
од 16. јануара  2023. године, до постављења начелника 
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, по спрове-
деном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/с1
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

17
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за комуналне 
послове, почев од 22. јануара  2023. године, до постављења 
начелника Градске управе за комуналне послове, по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, 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. 

Имајући у виду да Зоран Станојевић, дипломирани прав-
ник, у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника и положен државни стручни испит, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
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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-020-4/2023-2/d 
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ГОРДАНА ВУКОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за комуналне послове, почев од 21. јануара  2023. године, 
до постављења заменика начелника Градске управе за 
комуналне послове, по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, 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. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/dž 
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДЕЈАН МАНДИЋ, дипломирани економиста, поставља 
се за в.д. начелника Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције, почев од 21. јануара  2023. године, 
до постављења начелника Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције, по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
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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. 

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-020-4/2023-2/đ
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МАСТИЛОВИЋ ВЛАСТИМИР, мастер економиста, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за спорт и 
омладину, почев од 21. јануара  2023. године, до постављења 
начелника Градске управе за спорт и омладину, по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

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

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

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

може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, 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. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/е 
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Мр ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ, поставља се за в.д. 
начелника Градске управе за здравство, почев од 21. јану-
ара  2023. године, до постављења начелника Градске управе 
за здравство, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

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. 

Имајући у виду да мр Драгана Којадиновић,  у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника 
и положен државни стручни испит, у смислу Закона о запос-
ленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење 
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. 
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/f 
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за урбани-

зам и грађевинске послове, почев од 21. јануара  2023. 
године, до постављења начелника Градске управе за урба-
низам и грађевинске послове, по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, 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. 

Имајући у виду да Дејан Михајловић, дипломирани прав-
ник, у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника и положен државни стручни испит, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/g 
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЛАДИМИР МИЛЕНКОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за урбанизам и грађевинске послове, почев од 21. јануара  
2023. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за урбанизам и грађевинске послове, по спроведе-
ном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

 Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, 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. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/h 
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЂОРЂЕ БАСАРИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја 
– мастер , поставља се за в.д. начелника Градске управе 
за саобраћај и путеве, почев од 27. јануара  2023. године, 
до постављења начелника Градске управе за саобраћај и 
путеве, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три 
месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/i
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

25
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. РАДИВОЈ ПАВЛОВ, дипломирани саобраћајни 
инжењер, поставља се за в.д. заменика начелника Градске 
управе за саобраћај и путеве, почев од 21. јануара  2023. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за саобраћај и путеве, по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

Имајући у виду да Радивој Павлов, дипломирани сао-
браћајни инжењер, у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника и положен државни стручни 
испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе, произилази да 
испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у 
смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено 
као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/j
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДАНИЦА МАТОВИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. заменика начелника Градске управе за прописе, 
почев од 21. јануара  2023. године, до постављења заменика 
начелника Градске управе за прописе, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

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

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

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

Имајући у виду да Даница Матовић, дипломирани прав-
ник, у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника и положен државни стручни испит, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/k
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. НЕНАД ДРАШКОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за социјалну и дечију заштиту, почев од 27. јануара  2023. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за социјалну и дечију заштиту, по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

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

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је прописано 

да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа.   

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, 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. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/l
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ, професор физичког васпи-
тања, поставља се за в.д. начелника Градске управе за 
образовање, почев од 21. јануара  2023. године, до 
постављења начелника Градске управе за образовање, 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, 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. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/lj
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРИЦА ШИЈАК, дипломирани математичар – мате-
матика финансија, поставља се за в.д. начелника Градске 
управе за културу, почев од 28. јануара  2023. године, до 
постављења начелника Градске управе за културу, по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

 Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, 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. 

Имајући у виду да Зорица Шијак, дипломирани матема-
ричар-математика финансија, у време постављања за 
вршиоца дужности има статус службеника и положен 
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца 
дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је 
одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/m
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДРАГАН АЛЕКСИЋ, дипломирани правник - мастер, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за културу, почев од 21. јануара  2023. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за културу, 
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 
одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је 
прописано да Градско веће поставља и разрешава начел-
нике и заменике начелника градских управа.   

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, 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. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/n
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

 I. САША БИЛИНОВИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. начелника Градске управе за привреду, почев од 
28. јануара  2023. године, до постављења начелника Град-
ске управе за привреду, 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-
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ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Саша Билиновић, дипломирани прав-
ник, у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника и положен државни стручни испит, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/nj
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СТАНИСЛАВА ПРПА, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. начелника Градске пореске управе, 
почев од 21. јануара  2023. године, до постављења начел-
ника Градске пореске управе, по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже на три месеца. 

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

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. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/о
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ФЕРЕНЦ БАНЧИ, дипломирани инжењер пољоприв-
реде, поставља се за в.д. директора Дирекције за робне 
резерве, почев од 21. јануара  2023. године, до постављења 
директора Дирекције за робне резерве, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/p
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ГОРДАНА МОРАВСКИ, дипломирани правник - мас-
тер, поставља се за в.д. директора Бироа за пружање 
правне помоћи, почев од 21. јануара  2023. године, до 
постављења директора Бироа за пружање правне помоћи, 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа.   

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, 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. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/r
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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 25. седници од 16. јануара 2023. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЧЕДОМИР ШКОРИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. заменика директора Бироа за пружање правне 
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помоћи, почев од 21. јануара  2023. године, до постављења 
заменика директора Бироа за пружање правне помоћи, по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, 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. 

Имајући у виду да Чедомир Шкорић, дипломирани прав-
ник, у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника и положен државни стручни испит, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-2/s
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 61. став 1. тачка 9. Статута Града Новог 

Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Гра-
доначелник Града Новог Сада, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СЛУЖБИ 

ИЗВРШНИХ ОРГАНА ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.

У Одлуци о Служби извршних органа Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 48/08, 5/12, 67/13 
и 58/17) у члану 7. ст. 3., 4. и 5. мењају се и гласе:

„Шефа распоређује шеф Службе.
Шеф може да има заменика, који се рспоређује на начин 

утврђен за шефа.
Шеф може да има једног или више помоћника које рас-

поређује шеф Службе.“.

Члан 2.

Члан 9.мења се и гласи:

„Члан 9.

У Сектору за послове Градоначелника и послове јавних 
набавки се обављају најсложенији нормативно-правни и 
студијско-аналитички послови из делокруга Градоначелника 
и области јавних набавки, односно послови у вези са дос-
тављањем предлога аката Скупштини Града Новог Сада 
(у даљем тексту: Скупштина Града) и припрему аката 
потребних за извршавање одлука Скупштине Града, ако 
то не спада у делокруг градских управа, посебних органи-
зација и служби, послови припреме материјала за одлучи-
вање Градоначелника, ако то не спада у делокруг градских 
управа, посебних организација и служби, евидентирање и 
праћење извршавања донетих аката Градоначелника, 
пријем и распоређивање поште и експедицију поште за 
Градоначелника, координација планираних јавних набавки 
Градоначелника, Градског већа и Службе извршних органа 
и усаглашавање са финансијским планом у сарадњи са 
организационим јединицама, припрема поступка јавних 
набавки за која су средства обезбеђена у финансијском 
плану Градоначелника, Градског већа и Службе извршних 
органа, послови заштите права пацијената на територији 
Града Новог Сада и други послови по налогу Градоначел-
ника и шефа Службе.“.

Члан 3.

Члан 14а мења се и гласи:

„Члан 14а

У Кабинету се обављају стручни, саветодавни, органи-
зациони, протоколарни, административно-технички послови, 
координација рада и одржавање функционалне везе између 
Градоначелника и градских управа, посебних организација 
и служби, јавних и јавно комуналних предузећа, установа, 
координација протоколарних послова од значаја за Градо-
начелника, послова информисања јавности о активности 
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Градоначелника, послова међународне сарадње, као и 
други послови по налогу Градоначелника.

Кабинетом руководи шеф Кабинета који може имати 
заменика.

Шеф Кабинета за свој рад одговара Градоначелнику.
Поред шефа Кабинета, Кабинет чине:
- помоћници Градоначелника,
- чланови Кабинета постављени за поједине области и
- пословни секретар.
Шефу Кабинета, помоћницима Градоначелника и чла-

новима Кабинета  престаје мандат са престанком мандата 
Градоначелника у складу са Статутом Града Новог Сада.

Укупан број постављених лица у Кабинету и области за 
које се постављају одређује Градоначелник.

Градоначелник ће донети решење о постављењу шефа 
Кабинета, помоћника Градоначелника, чланова Кабинета 
постављених за поједине области и пословног секретара.

У случају када се шеф Кабинета или чланови Кабинета 
одређују из реда запослених у Служби извршних органа, 
Градоначелник ће донети решење о распоређивању тих 
лица у Кабинет.

Посебним актом Градоначелника Кабинет се може 
издвојити из Службе извршних органа и бити организован 
као посебна служба.“.

Члан 4.

У члану 15. став 3. мења се и гласи:
„О правима, обавезама и одговорностима запослених 

одлучује шеф Службе.“.

Члан 5.

У члану 16. речи: „поставља шеф Службе,“ замењују се 
речима: „распоређује шеф Службе,“.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2023-3
10. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
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), Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ УПУТСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
Тачка 1.

У Упутству за извршење буџета Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 10/15, 14/15 – испр, 

24/15, 64/15, 56/16, 16/17, 68/17, 44/18, 3/20 и 4/22), у тачки 
41. речи: „1. јануара 2023. године“ замењују се речима: „1. 
јануара 2025. године“.

Тачка 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-1/2022-56-II
30. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 5. ст. 1. и 2. Решења о финансирању 

програма којима се подстиче развој добровољног ватро-
гаства и рад добровољних ватрогасних друштава и савеза 
на територији Града Новог Сада у 2023. години, број 352-
1/2022-485-II од 29.12.2022. године, Градоначелник Града 
Новог Сада дана 11. јануара 2023. године доноси

РЕШЕЊЕ 
О  ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ ОЦЕНУ ПРОГРАМА 
КОЈИМА СЕ ПОДСТИЧЕ РАЗВОЈ 

ДОБРОВОЉНОГ ВАТРОГАСТВА И РАД 
ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА 
И САВЕЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ 

САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

1. Овим решењем образује се и именује Комисија за 
стручну оцену програма којима се подстиче развој добро-
вољног ватрогаства и рад добровољних ватрогасних 
друштава и савеза на територији Града Новог Сада за 
2023. годину (у даљем тексту: Комисија).

2. Задатак Комисије је да спроведе јавни конкурс за 
финансирање програма којима се подстиче развој добро-
вољног ватрогаства и рад добровољних ватрогасних 
друштава и савеза на територији Града Новог Сада у 2023. 
години, да размотри и стручно оцени приспеле пријаве на 
јавни конкурс, да утврди листу вредновања и рангирања 
пријављених програма и објави је на званичној интернет 
страници Града Новог Сада, да омогући увид у поднете 
пријаве и приложену документацију, да решава по присти-
глим приговорима на листу вредновања и рангирања 
пријављених програма и путем Градске управе за комуналне 
послове достави предлог Градском већу Града Новог Сада 
са нацртом одлуке о избору програма којима се подстиче 
развој добровољног ватрогаства и рад добровољних ватро-
гасних друштава и савеза на територији Града Новог Сада, 
а који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 
2023. години.

3. Комисија има председника и два члана.
У Комисију се именују:
- за председника: 
Љубица Савић, самостални саветник у Градској управи 
за комуналне послове,
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- за чланове:
Оливера Милојковић, самостални саветник у Градској 
управи за комуналне послове,
Јелена Рис, самостални саветник у Градској управи за 
комуналне послове.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2022-490-1-II
11. јануар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 26. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) 
и члана 8. став 2. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта 
у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 11/15, 8/16, 74/16, 38/18, 45/18 и 31/19), 
Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о образовању и именовању Комисије за 
спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у 
јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 51/18 и 50/21) у тачки IV. речи: „Светлана 
Бајић“ замењују се речима: „Нада Винокић“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 351-1/2022-663-II
18. новембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

40
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/2018, 61/19, 9/2021, 24/21, 16/22, 47/22 и 65/22), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
ПРИВРЕМЕНОГ ПАРКИРАЛИШТА ЗА 
ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ НА ДЕЛУ 
ПРОСТОРА ТЕМЕРИНСКЕ ПИЈАЦЕ У 

НОВОМ САДУ

I. У Решењу о одређивању привременог паркиралишта 
за путничке аутомобиле на делу простора Темеринске 
пијаце у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 
60/21, 18/22 и 60/22) тачка I. став 2. се мења и гласи:

„Паркиралиште из става 1. ове тачке ће се користити 
као посебно паркиралиште које припада Плавој зони до 
15.12.2023. године. На предметном паркиралишту важи и 
дневна карта. Капацитет паркиралишта је 52 паркинг места 
за путничке аутомобиле.“

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад да:

• паркиралишта уреди, опреми и да постави сао-
браћајну сигнализацију у складу са саобраћајним 
пројектима и 

• да путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о условима и могућностима 
за коришћење паркиралишта.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције. 

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнали-
зације. 

V. Рок за извршење овог решења је 17.1.2023. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-258/2023
16. јануар 2023. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Ђорђе Басарић, с.р.



страна 28. – Броj 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 19. јануар 2023.

41
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18, 61/19, 9/21, 24/21, 16/22 и 47/22), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

МИЛЕВЕ МАРИЋ БР. 7 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у улици Милеве Марић 
бр. 7 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћај-
ним пројектом број ПС0671 из децембра 2022. године, које 
је израдио Паркинг сервис.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције. 

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнали-
зације. 

V. Рок за извршење овог решења је 29.1.2023. године.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 

Новог Сада”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 
Број: IV-34-8778/2022
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18, 61/19, 9/21, 24/21, 16/22 и 47/22), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ЗЛАТНЕ 

ГРЕДЕ БР. 12 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици Златне греде 
бр.12 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћај-
ним пројектом број ПС0672 из децембра 2022. године, које 
је израдио Паркинг сервис.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције. 

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнали-
зације. 

V. Рок за извршење овог решења је 29.1.2023. године.
VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 

о одређивању паркинг-места за возила особа са инвали-
дитетом на јавном паркиралишту у улици Златне греде 
бр.8 у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр.1/22).

VII. 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-34-8779/2022
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

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

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("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 САОБРАЋАЈНOГ 
ОГЛЕДАЛА НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА 

ГРОФА ЂОРЂА БРАНКОВИЋА И ГОРЊЕ 
САЈЛОВО У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајног огледала на 
раскрсници улица Грофа Ђорђа Бранковића и Горње 
Сајлово у Новом Саду.

II. Саобраћајно огледало се поставља у складу са Тех-
ничким регулисањем саобраћаја број: С-446/22 из децем-
бра 2022. године које је израдило Одељење за развој и 
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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 6.2.2023. 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-34-79/2023 
6. јануар 2023. године
НОВИ САД

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

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 
9/2016 - одлука УС, 24/2018 41/2018, 41/2018 - др. закон, 
87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 

БУЛЕВАРУ ДЕСПОТА СТЕФАНА КОД БР. 18 
У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја на Булевару 
деспота Стефана код бр.18 у Новом Саду.

II. Саобраћајна сигнализација се поставља у складу са 
Техничким регулисањем саобраћаја број: С-478/22 из децем-
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 4.3.2023. 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-34-11/2023  
5. јануар 2023. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

1 Одлука о ангажовању ревизора за обав-
 љање екстерне ревизије завршног рачуна 
 буџета Града Новог Сада за 2022. годину 1

Градско веће
2 Решење о програму инвестиционих актив-
 ности за потребе органа Града Новог Са-
 да у 2023. години 1

3 Програм унапређења социјалне заштите 
 Града Новог Сада у 2023. години 4

4 Програм обезбеђивања јавног осветље-
 ња на територији Града Новог Сада за 
 2023. годину 7

5 Решење о давању сагласности на Про-
 грам одржавања јавних зелених повр-
 шина за 2023. годину 9

6 Решење о давању сагласности на Про-
 грам делатности зоохигијене и послова 
 који се обављају у оквиру карантина за 
 2023. годину 9

7 Решење о давању сагласности на Пред-
 лог одлуке о расписивању и спровођењу 
 Јавног конкурса за избор кандидата за 
 директора Стеријиног позорја, Нови Сад 9

8 Решење о продужењу дужности в.д. 
 заменика начелника Градске управе за 
 грађевинско земљиште и инвестиције 
 (Крунић Јелена) 10

9 Решење о продужењу дужности в.д. 
 начелника Градске управе за заштиту 
 животне средине (Бранковић мр Драгица) 10

10 Решење о продужењу дужности в.д. 
 заменика начелника Градске управе 
 за заштиту животне средине (Чапко 
 Андријана) 11

11 Решење о продужењу дужности в.д. 
 начелника Градске управе за имовину 
 и имовинско-правне послове (Марковић 
 Мирјана) 11

12 Решење о продужењу дужности в.д. 
 заменика начелника Градске управе за 
 имовину и имовинско-правне послове 
 (Зорић Вера) 12

13 Решење о продужењу дужности в.д. 
 заменика начелника Градске пореске 
 управе (Надрљански Бранислав) 12

14 Решење о продужењу дужности в.д. 
 заменика начелника Градске управе 
 за здравство (Зорић Верица) 13

15 Решење о продужењу дужности в.д. 
 заменика начелника Градске управе 
 за спорт и омладину (Крсмановић др 
 Огњен) 13

16 Решење о продужењу дужности в.д. 
 начелника Градске управе за социјалну 
 и дечију заштиту (Томаш др Лидија) 14

17 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за комуналне послове 
 (Зоран Станојевић) 14

18 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за комуналне 
 послове (Гордана Вуковић) 15

19 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за грађевинско земљи-
 ште и инвестиције (Дејан Мандић) 15

20 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за спорт и омладину 
 (Мастиловић Властимир) 16

21 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за здравство (Мр Драгана 
 Којадиновић) 16

22 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за урбанизам и грађе-
 винске послове (Дејан Михајловић) 17

23 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за урбанизам 
 и грађевинске послове (Владимир 
 Миленковић) 18

24 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за саобраћај и путеве 
 (Ђорђе Басарић) 18

25 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за саобраћај 
 и путеве (Радивој Павлов) 19

26 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за прописе 
 (Даница Матовић) 19

27 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за социјалну 
 и дечију заштиту (Ненад Драшковић) 20
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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

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

28 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за образовање (Радован 
 Ковачевић) 20

29 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за културу (Зорица Шијак) 21

30 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за културу 
 (Драган Алексић) 22

31 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за привреду (Саша 
 Билиновић) 22

32 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске пореске управе (Станислава 
 Прпа) 23

33 Решење о постављењу в.д. директора 
 Дирекције за робне резерве (Ференц 
 Банчи) 23

34 Решење о постављењу в.д. директора 
 Бироа за пружање правне помоћи 
 (Гордана Моравски) 24

35 Решење о постављењу в.д. заменика 
 директора Бироа за пружање правне 
 помоћи (Чедомир Шкорић) 24

Градоначелник

36 Одлука о изменама Одлуке о Служби 
 извршних органа Града Новог Сада 25

37 Решење о измени Упутства за извршење 
 буџета Града Новог Сада 26

38 Решење о образовању и именовању Ко-
 мисије за стручну оцену програма којима 
 се подстиче развој добровољног ватро-
 гаства и рад добровољних ватрогасних 
 друштава и савеза на територији Града 
 Новог Сада за 2023. годину 26

39 Решење о измени Решења о образова-
 њу и именовању Комисије за спровође-
 ње поступка отуђења грађевинског зем-
 љишта у јавној својини Града Новог Сада 27

Градска управа за саобраћај и путеве

40 Решење о измени Решења о одређива-
 њу привременог паркиралишта за путни-
 чке аутомобиле на делу простора Теме-
 ринске пијаце у Новом Саду 27

41 Решење о одређивању паркинг-места за 
 возила особа са инвалидитетом на јав-
 ном паркиралишту у Улици Милеве Ма-
 рић бр. 7 у Новом Саду  28

42 Решење о одређивању паркинг-места за 
 возила особа са инвалидитетом на јав-
 ном паркиралишту у Улици Златне греде 
 бр.12 у Новом Саду  28

43 Решење о постављању саобраћајнoг 
 огледала на раскрсници улица Грофа 
 Ђорђа Бранковића и Горње Сајлово у 
 Новом Саду 28

44 Решење о измени режима саобраћаја на 
 Булевару деспота Стефана код бр. 18 у 
 Новом Саду 29


