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ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ

Информатор о раду Градске  управе  за  привреду,  припремљен је на основу 

члана 39. Закона  о  слободном  приступу  информацијама  од  јавног  значаја 

("Службени  гласник PC", бр. 120/2004,  54/2007 и 104/2009), a у  складу  са 

Упутством  за  објављивање  информатора  о  раду  државног  органа  ("Службени 

гласник PC", број 57/2005).

Информатор  о  раду  Градске  управе  за  привреду  је  објављен  на  интернет 

презентацији Града Новог Сада www  .  novisad  .  rs  

Информатор  се,  на  захтев  заинтересованог  лица,  издаје  и  у  штампаном 

облику.

За  тачност  информација  и  потпуност  података  у  Информатору  одговара 

Иванка Чубрило, начелник Градске управе за привреду.

У децембру 2005. године објављен је Информатор о раду органа Града Новог 

Сада,  који је,  између осталог,  садржао и информације о раду Градске управе  за 

привреду.

Информатор о раду Градске  управе  за  привреду,  као органа Града Новог 

Сада, објављен је у фебруару 2010. године.
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ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

НАЧЕЛНИК  УПРАВЕ  

ЗАМЕНИК  НАЧЕЛНИКА 

Помоћник начелника за привредни развој и 
туризам

Помоћник начелника за пољопривреду и 
рурални развој

Помоћник начелника за правне послове
и предузетништво

Извршилац за административно-техничке 
послове

Одсек за привредни 
развој 

Одсек за пољопривреду
Одсек за правне послове, 

запошљавање и 
предузетништво

Шеф одсека Шеф одсека Шеф одсека

Извршилац за 
аналитичке послове 

везане за израду 
планова, програма и 
пројеката ЛЕР-а   

Извршилац за пољопривреду, 
водопривреду и сточарство   

Извршилац за 
нормативно-правне 
послове,  запошљавање
и послове јавних набавки

Извршилац за екон. 
развој и приватизацију

Извршилац за рурални развој   Извршилац за 
предузетништво и 

издавање уверења из 
регистра радњи 

Извршилац за 
финансијске послове

Извршилац за праћење и обраду 
података везаних за 

пољопривредно земљиште    

Оператер

Извршилац за 
трговину и 
снадбевање

Извршилац за послове заштите 
од ел. непогода и пожара на 

пољ.усевима   
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

Седиште Градске управе за привреду је у Новом Саду, улица Руменачка 110а 

телефон: 021/6614-085, 6624-282, е-пошта: privrens@eunet.rs

Начелник Градске управе за привреду – Иванка Чубрило

Заменик начелника Градске управе за привреду – Светлана Стругар

Одлуком  о  градским  управама  Града  Новог  Сада  ("Службени  лист  Града 
Новог Сада", бр. 52/2008 и 55/2009) образована је Градска управа за привреду.

У  Градској  управи  за  привреду  обављају  се  послови  који  се  односе  на: 
анализирање  мера  текуће  и  развојне  економске  политике  и  њихов  утицај  на 
индустрију,  занатство,  приватно  предузетништво,  трговину  и  снадбевеност 
тржишта на територији Града; прикупљање и обраду података за израду планова, 
програма  и  пројеката  локалног  економског  развоја;  припремање  предлога 
мишљења  о  приватизацији  предузећа,  као  и  праћење  спровођења  процеса 
приватизације  на  територији  Града;  праћење  стања  и  предлагање  мера  за 
унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света 
и  водопривреде;  израду  годишњег  програма  заштите,  уређења  и  коришћења 
пољопривредног  земљишта  и  старање  о  његовом спровођењу;  утврђивање  мера 
подрушке  за  спровођење  пољопривредне  политике  за  подручје  Града;  израда 
програма подршке за спровођење пољопривредне политике; старање о коришћењу 
пашњака  и  одлучивање  о  привођењу  пашњака  другој  култури;  одређивање 
ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; утврђивање 
водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне 
дозволе  за  објекте  од  значаја  за  Град;  утврђивање  висине  накнаде  за  промену 
намене  пољопривредног  земљишта;  организовање  заштите  од  елементарних  и 
других  већих  непогода  и  заштите  од  пожара  на  пољорпивредном  земљишту; 
подстицање  и  помоћ  развоју  задругарства;  старање  о  развоју  и  унапређењу 
угоститељства,  занатства  и  трговине,  уређивање  радног  времена  угоститељских, 
трговинских  и  занатских  објеката,  места  на  којима  се  могу  обављати  одређене 
делатности  и  других  услова  за  њихов  рад  и  пословање;  прикупљање  и  обраду 
података  за  израду планова,  програма  и  пројекта  развоја  туризма;  предузимање 
мера  и  учествовање  у  активностима  које  су  у  функцији  сталног  унапређења 
садржаја  туристичке  понуде  и  побољшање  квалитета  туристичких  услуга; 
прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке 
водиче Града; вођење евиденције туристичких водича Града; одређивање облика и 
садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града; вршење надзора над 
организацијом  у  области  туризма  чији  је  оснивач  Град;  предлагање  висине 
боравишне  таксе,  као  и  коришћење  буџетских  средстава  прикупљених  од 
боравишне  таксе;   праћење  спровођења  годишњег  програма  рада  Туристичке 
организације Града Новог Сада; категоризацију сеоског туристичког домаћинства и 
објеката у домаћој радиности (кућа,  апартман и соба);  праћење стања у области 
политике  запошљавања,  унапређење  и  спровођење  мера  за  потстицање 
запослености; израда Акционог плана запошљавања Града; утврђивање делатности 
и  критеријума  за  спровођење  јавних  радова  од  интереса  за  Град;  обављање 
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стручних и административно техничких послова за потребе Савета за запошљавање 
Града Новог Сада и Социјално-економског савета Града Новог Сада и издавање 
уверења о подацима из службене евиденције – регистра радње.

У Градској управи за привреду обављају се и послови финансијске службе и 
послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа за привреду доноси финансијски план и план јавних набавки 
градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за 
које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са 
актима  Скупштине  Града  и  Градског  већа  Града  Новог  Сада  (у  даљем  тексту: 
Градско веће). Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру 
своје надлежности. 

У  Градској  управи  за  привреду  обављају  се  и  други  послови  из  изворног 
делокруга  Градске  управе,  као  и  одређени  послови  које  Република,  односно 
Покрајина повере Граду.

Положај и надлежност Градске управе за привреду утврђени су Одлуком о 
градским  управама  Града  Новог  Сада  ("Службени  лист  Града  Новог  Сада",  бр. 
52/2008 и 55/2009).

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ

Одлуком о градским управама Града Новог у Градској  управи за привреду 
образоване су уже унутрашње јединице.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за привреду 
доноси начелник Градске управе, у складу са начелима за унутрашње уређење које 
доноси  Градско  веће  Града  Новог  Сада.  Градско  веће  Града  Новог  Сада  даје 
сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе.

Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе 
за  привреду,  у  Градској  управи  за  привреду  образоване  су  уже  унутрашње 
јединице, и то:

1. Одсек за привредни развој;
2. Одсек за пољопривреду;
3. Одсек за правне послове, запошљавање и предузетништво.

Наведеним  правилником  систематизована  су  укупно 22  радна  места,  а 
попуњено је 20 радних места.

Ради оспособљавања, за вршење послова из њене надлежности, у Градској 
управи за привреду, занован је радни однос са једним приправником.

РУКОВОЂЕЊЕ

Градском управом за привреду руководи начелник. Начелник има заменика 
који  га  замењује  у  случају  његове  одсутности  и  спречености  да  обавља  своју 
дужност, са свим његовим овлашћењима и одговорностима у извршавању послова 
из надлежности Градске управе, и обавља друге послове по налогу начелника.
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Начелника  и  заменика  начелника  Градске  управе  за  привреду  поставља 
Градско веће Града Новог Сада, на основу јавног огласа, на период од пет година.

Начелник  и  заменик  начелника  Градске  управе  за  привреду,  поред  услова 
утврђених законом, морају да испуњавају следеће услове: положен државни испит 
за рад у органима управе, најмање пет година радног искуства у струци и стечено 
високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена 
(дипломске  академске  студије  мастер,  специјалистичке  академске  студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године.

Начелник  организује  и обезбеђује  законито,  ефикасно и стручно  обављање 
послова  из  делокруга  рада  Градске  управе,  обавља  најсложеније  послове, 
организује и усклађује рад, даје упутства и смернице за рад, одлучује о правима, 
обавезама и одговорностима запослених из радних односа, стара се о обезбеђивању 
материјалних и других услова за ефикасан рад, одговоран је за законитост рада и 
врши друге послове у складу са законом, Статутом Града Новог Сада и одлукама 
Скупштине Града Новог Сада.

Начелник и заменик начелника Градске управе за привреду, за свој рад и рад 
Градске  управе,  одговарају  Скупштини  Града  Новог  Сада,  Градоначелнику  и 
Градском већу.

О правима и обавезама начелника  и  заменика  начелника  одлучује  Градско 
веће или радно тело које оно образује.

Према Одлуци о градским управама Града Новог Сада, начелник може да има 
једног или више помоћника за обављање послова из надлежности Градске управе, 
које поставља Градоначелник на предлог начелника.

О правима, обавезама и одговорностима помоћника начелника и запослених 
одлучује  начелник.  Запослени,  односно  постављено  лице  у  Градској  управи  за 
привреду за свој рад одговара дисциплински и материјално у складу са законом.
Начелнику, односно његовом заменику престаје дужност протеком времена на које 
је  постављен,  укидањем  или  реорганизовањем  органа  и  у  другим  случајевима 
одређеним  законом.  Начелнику,  односно  његовом  заменику  може  престати 
дужност  и  пре  истека  времена  на  које  је  постављен,  подношењем  оставке  или 
разрешењем. Оставка се може поднети писаним путем и не мора бити образложена. 
Градско веће може разрешити начелника,  односно његовог заменика пре истека 
времена на које је постављен, на образложени предлог Градоначелника,  најмање 
две  трећине  чланова  Градског  већа  или  најмање  једне  трећине  одборника 
Скупштине Града Новог Сада.

ОДНОС  ГРАДСКЕ  УПРАВЕ  ЗА  ПРИВРЕДУ ПРЕМА  СКУПШТИНИ 
ГРАДА, ГРАДОНАЧЕЛНИКУ И ГРАДСКОМ   ВЕЋУ

Однос  Градске  управе  за  привреду према  Скупштини  Града  заснива  се  на 
правима и дужностима утврђеним законом.

Градска управа за привреду је обавезна да Скупштину Града, Градоначелника 
и Градско веће обавештава о вршењу послова из свог делокруга, даје обавештења, 
објашњења  и  податке  из  свог  делокруга  који  су  неопходни  за  рад  Скупштине 
Града,Градоначелника и Градског већа.

Однос  Градске  управе  за  привреду  према  Градоначелнику  заснива  се  на 
правима и дужностима утврђеним законом, Статутом Града и одлукама Скупштине 
Града.
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Градоначелник  може  Градској  управи  за  привреду  издавати  упутства  и 
смернице за спровођење одлука и других аката Скупштине Града.

Градско веће врши надзор над радом градских управа на начин који утврђује 
својим актом.
Запослени  у  градској  управи,  односно  постављено  лице,  дужно  је  да  извршава 
налоге старешине и непосредног руководиоца, ако су они у законским оквирима.

ОДНОС ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ  ПРЕМА ГРАЂАНИМА

Градска  управа за  привреду је дужна да сваком грађанину обезбеди једнак 
положај и ефикасно остваривање његових права, обавеза и интереса.

Запослени  у  градској  управи  дужни  су  да  грађанима  омогуће  несметано 
остваривање њихових права и обавеза,  дају им потребне податке,  обавештења и 
упутства, и пружају одговарајућу правну помоћ.

Градска  управа  за  привреду  је  дужна  да  решава  о  правима,  обавезама  и 
интересима грађана у управном поступку, у роковима прописаним законом.

Градска  управа  за  привреду  је  дужна  да  разматра  представке,  петиције  и 
предлоге  грађана  које  се  односе  на  рад  градске  управе,  као  и  да  у  поступању 
предузима одговарајуће мере из своје надлежности и о томе обавештава грађане.

ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА

О изузећу  начелника  решава  Градско  веће, a о  изузећу  службеног  лица  у 
Градској управи за привреду решава начелник градске управе.

ЈАВНОСТ РАДА

Рад Градске управе за привреду је доступан јавности.
Градска  управа  за  привреду обезбеђује  јавност рада:  давањем информација 

средствима  јавног  информисања,  обезбеђивањем  услова  за  несметано 
обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и о свим променама 
које су у вези са организацијом, делокругом послова, распоредом радног времена и 
другим променама у организацији и њеном раду.

Информације  о  раду  Градске  управе  за  привреду,  средствима  јавног 
информисања даје начелник или лице које он овласти. О ускраћивању информација 
или других података и чињеница одлучује начелник, у складу са законом.

Када  се  представкама  или  предлозима  грађана,  путем  средстава  јавног 
информисања или на други одговарајући начин, укаже на пропуст у раду Градске 
управе за привреду, непрофесионални однос запослених или на друге недостатке у 
раду,  начелник је  дужан да без одлагања испита  наводе и по потреби предузме 
потребне  мере,  након  чега  ће  о  предузетим  мерама  обавестити  подносиоца 
представке, a пo потреби и Градоначелника.
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АРХИВИРАЊЕ

Градска управа за привреду архивира материјал који је настао у раду Градске 
управе,  у  складу  са  Уредбом  о  категоријама  регистратурског  материјала  са 
роковима  чувања  ("Службени  гласник PC", број 44/93), Упутством  о 
канцеларијском пословању органа  државне управе  ("Службени гласник PC", бр. 
10/93 и 14/93), као и Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 52/2008 и 54/2009).
Акта  Градске  управе  за  привреду  и  други  материјал  чува  се  у  документацији 
Градске управе.

РАДНО ВРЕМЕ

Радно време Градске управе за привреду, утврђено је Решењем о распореду 
радног времена,  које  је донео Градоначелник Града Новог Сада.  Радно време је 
сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова. Распоред дневног одмора у трајању од 
30 минута одређује се, тако да се обезбеди да се рад не прекида, нарочито у раду са 
странкама.

СРЕДСТВА  ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ  ПОСЛОВА  ГРАДСКЕ  УПРАВЕ  ЗА 
ПРИВРЕДУ

Средства за финансирање послова Градске управе за привреду обезбеђују се у 
буџету Града Новог Сада. Износ средстава буџета Града Новог Сада планиран за 
рад Градске управе за привреду у 2010. години утврђен је Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2010. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/2009). Ова 
одлука  је  објављена  на  интернет  презентацији  Скупштине  Града  Новог  Сада 
www  .  skupstinans  .  org   . те  сва  заинтересована  лица  могу извршити  увид  у  њу на 
наведеној адреси.

Начелник  је  одговоран  за  преузимање  обавеза,  њихову  верификацију, 
издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава Градске управе за 
привреду и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету Града Новог 
Сада.  Начелник  је  одговоран  и  за  закониту,  наменску,  економичну  и  ефикасну 
употребу одобрених буџетских средстава.

СРЕДСТВА РАДА

Подаци  о  средствима  рада  Градске  управе  за  привреду  су  саставни  део 
Информатора  о  раду  Градоначелника  Града  Новог  Сада  и  Градског  већа  града 
Новог  Сада  који  је  објављен  на  интернет  презентацији  Града  Новог  Сада 
www  .  novisad  .  rs   , те сва заинтересована лица могу извршити увид у ове податке на 
наведеној адреси.
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СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Према  одредбама  Закона  о  слободном  приступу  информацијама  од  јавног 
значаја ("Службени гласник PC", бр. 120/2004, 54/2007 и 104/2009), под органом 
јавне  власти  подразумева  се  државни  орган,  орган  територијалне  аутономије  и 
орган локалне самоуправе, као и организације којима је поверено вршење јавних 
овлашћења и друга правна лица која оснива или финансира у целини орган јавне 
власти (јавна комунална и друга јавна предузећа и установе чији је оснивач локална 
самоуправа). Сваки орган јавне власти је у обавези да одреди једно или више лица 
за поступање по захтевима на слободан приступ информацијама од јавног значаја. 
Ако  овлашћено  лице  није  одређено,  за  поступање  по  захтевима  надлежано  је 
одговорно лице у органу власти, односно начелник Градске управе.

Под информацијама од јавног значаја у смислу овог закона, подразумевају се 
информације којима располажу органи јавне власти настале у раду или у вези са 
радом органа јавне власти, садржане у одређеном документу, а односе се на све оно 
о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Тражилац информације подноси писмени захтев органу власти за остваривање 
права на приступ информацијама од јавног значаја и то путем Писарнице Градске 
управе  за  опште  послове,  која  се  налази  на  Тргу  слободе 1 или  путем  поште. 
Тражилац  не  мора  навести  разлоге  за  захтев,  али  захтев  мора  садржати  назив 
органа  власти,  име,  презиме  и  адресу  тражиоца,  као  и  што  прецизнији  опис 
информације  која  се  тражи.  Захтев  може  да  садржи  и  друге  податке  који 
олакшавају проналажење тражене информације.

Тражилац  може  захтев  поднети  и  усмено  у  записник,  у  службеним 
просторијама Градске управе за привреду, Улица Руменачка 110а, I спрат, соба 3.

Орган власти у року од 15 дана од дана пријема захтева дужан је да тражиоца 
обавести  о  поседовању  информације,  стави  му  на  увид  документ  који  садржи 
тражену информацију, односно изда или упути копију тог документа.

Уколико се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је 
од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или 
заштиту здравља становништва  и  животне средине,  орган  власти  ће  обавестити 
тражиоца о поседовању те информације у року од 48 сати.

Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, 
проследиће  захтев  Поверенику,  као  самосталном  државном  органу,  кога  бира 
Народна скупштина Републике Србије и чије је седиште у Београду, и обавестиће 
Повереника  и  тражиоца  о  томе  у  чијем  се  поседу,  према  његовом  сазнању, 
документ налази.

На поступак пред Овлашћеним лицем за поступање по захтевима на слободан 
приступ информацијама од јавног значаја  и Повереником примењују се одредбе 
закона којима се уређује  општи управни поступак,  осим ако овим законом није 
другачије одређено.
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