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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 163. седници 
од 23. маја 2018. године, доноси

 Р Е Ш Е Њ Е

I. МИЛЕНА ЕРДЕВИК, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за имовину и имовинско-правне послове, почев од 25. маја 
2018. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за имовину и имовинско-правне послове, по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у 
одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада  
- пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08)  прописано је да Градско веће поставља и разрешава 
начелнике и заменике начелника градских управа и решава 
о њиховом изузећу.

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 21/16), прописано је да за начелника 
управе за поједине области, када је према посебном закону, 
градска односно општинска управа организована у више 
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана, 
постављено лице које има стечено високо образовање из 
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе, 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног 
искуства у струци.

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
– службеника који испуњава утврђене услове за радно 
место службеника на положају, који ће обављати послове 
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења 
јавног конкурса.

Имајући у виду да је Милена Ердевик, дипломирани 
економиста, показала изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављала, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца 
дужности има статус службеника, у смислу Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, 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-020-4/2018-30/а
23. мај 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу поглавља 11. тачка 2. Акционог плана 

запошљавања Града Новог Сада за 2018. годину ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", брoj 6/18), а поводом Јавног 
позива за реализацију програма стручне праксе на 
територији Града Новог Сада у 2018. години, на предлог 
Комисије за реализацију мера запошљавања, Градоначел-
ник Града Новог Сада доноси

  О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ 

ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 

2018. ГОДИНИ 



2894. страна – Броj 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 30. мај 2018.

1. У Одлуци о спровођењу програма стручне праксе на 
територији Града Новог Сада у 2018. години („Службени 
лист Града Новог Сада“, брoj 19/18) у  тачки 1.  речи „и то 
за 20 лица са завршеном вишом стручном спремом“ 
замењују се речима „и то за 19 лица са завршеном вишом 
стручном спремом“.

У  табели „ 1. Табела са послодавцима за учешће у 
програму стручне праксе и број и занимања лица са вишом 
стручном спремом“ у редном броју 4. послодавац „Едука-
тивни центар за обуке у професионалним и радним веш-
тинама“ колона „Oдобрени број лица“ мења се и гласи „1“, 
колона „Назив занимања лица“ мења се и гласи: „Менаџер“.

Редни бројеви од броја „7. до 15.“  постају редни бројеви 
од броја  „5. до 13.“.

У досадашњем редном броју 7, а садашњем редном 
броју 5. послодавац „Јавно градско саобраћајно предузеће 
„Нови Сад“ колона „Назив занимања лица“ мења се и гласи: 
„Струковни економиста,  Струковни менаџер “.

У табели „2. Табела са послодавцима за учешће у 
програму стручне праксе и број и занимања лица са високом 
стручном спремом (најмање четири године факултета или 
мастер“ у редном броју 1. послодавац Акционарско друштво 
за приређивање сајмова и изложби „Новосадски сајам“ 
Нови Сад колона „Одобрени број лица“ мења се и гласи 
„5“, колона „Назив занимања лица“ мења се и гласи: „2 
Дипломирани економиста, Дипломирани новинар, Мастер 
инжењер менаџмента, Дипломирани менаџер“.

У редном броју 5. послодавац Градска управа за 
привреду Града Новог Сада колона „Одобрени број лица“ 
мења се и гласи „1“, колона „Назив занимања лица“ мења 
се и гласи:“Дипломирани менаџер“.

У редном броју 10. послодавац Градска управа за 
социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада  колона 
„Одобрени број лица“ мења се и гласи „2“.

У редном броју 28. послодавац Специјална болница за 
болести зависности „Вита“ Нови Сад колона „Назив 
занимања лица“ мења се и гласи „Дипломирани дефектолог“.

У  редном броју 36. послодавац УТД „Центар“ друштво 
са ограниченом одговорношћу Нови Сад, колона „Назив 
занимања лица“ мења се и гласи: „Дипломирани туризмолог“.

У редном броју 37. послодавац УТД „Александар“ 
друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад, колона 
„Назив занимања лица“ мења се и гласи: „Мастер 
туризмолог“.

Редни број 38. брише се.

Редни број 39. постаје редни број 38.

Редни број 40. брише се.

Редни бројеви од броја „41. до 47.“ постају редни бројеви 
од броја „39. до 45.“

У  досадашњем редном броју 46. а садашњем 44. 
послодавац Јавна медијска установа „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА 
ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад колона „Назив занимања лица“ 
мења се и гласи: „Дипломирани новинар“.

Редни број 48. брише се.

Редни бројеви од броја „49. до 55.“ постају редни бројеви 
од броја „46. до 52.“.

У досадашњем  редном броју 50, а садашњем 47. 
послодавац Центар за социјални рад Града Новог Сада 
колона „Одобрени број лица“ мења се и гласи „6“, колона 
„Назив занимања лица“ мења се и гласи „2 Дипломирани 
педагог, Дипломирани правник, Дипломирани социолог, 
Дипломирани психолог, Мастер психолог“.

У досадашњем  редном броју 54, а садашњем 51. посло-
давац Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестивије Града Новог Сада, колона „Одобрени број 
лица“ мења се и гласи „1“.

Редни број 56. брише се.
Редни бројеви од броја „57. до 70.“ постају редни бројеви 

од броја „53. до 66.“.

У досадашњем редном броју 57, а садашњем 53. 
послодавац Предшколска установа „Радосно детињство“ 
Нови Сад, колона „Назив занимања лица“ мења се и гласи: 
„Мастер педагог, Мастер психолог“.

У  досадашњем редном броју 60, а садашњем 56. 
послодавац Гимназија „Светозар Марковић“ Нови Сад, 
колона „Назив занимања лица“ мења се и гласи: „Мастер 
педагог“.

У досадашњем редном броју 67, а садашњем 63. 
послодавац Градска библиотека у Новом Саду, колона 
„Назив занимања лица“ мења се и гласи: „Дипломирани 
филолог“.

У тачки 4. став 2. речи: „с тим да стручно оспособљавање 
почне 03. маја 2018. године“ замењују се речима: „с тим 
да стручно оспособљавање почне до 25. маја 2018. године“.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

                                                                                                                   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА       
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД     
ГРАДОНАЧЕЛНИК    
Број: 3-219/2018-1-II
22. мај 2018. године 
НОВИ САД

По овлашћењу 
Број: II-020-2/2018-3992 од 17.05.2018.

Члан Градског већа
Александра Радак, с.р.
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На основу поглавља 11. тачка 1. Акционог плана 

запошљавања Града Новог Сада за 2018. годину ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", број 6/18 ), а поводом Јавног 
позива за стручно оспособљавање  приправника на 
територији Града Новог Сада у 2018. години, на предлог 
Комисије за реализацију мера запошљавања, Градоначел-
ник Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ 

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ   
ПРОГРАМА ПРИПРАВНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 
У 2018. ГОДИНИ



30. мај 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 24 – Страна 2895.    

1. У Одлуци о одобравању средства за финансирање 
програма приправника на територији Града Новог Сада у 
2018. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 19/18 
и 22/18), у тачки 1. у табели  у редном броју 59. послода-
вац "Фoндaциja Нoви Сaд 2021 - Eврoпскa прeстoницa 
културe", колона „Назив занимања“ мења се и гласи: „Мастер 
инжењер менаџмента, Мастер економиста“.  

У тачки 5. речи: „с тим да радни однос почне до 16. маја 
2018. године“ замењују се речима: „с тим да радни однос 
почне до 01. јуна 2018. године“.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД     
ГРАДОНАЧЕЛНИК    
Број: 3-220/2018-3-II
22. мај 2018. године 
НОВИ САД

По овлашћењу 
Број: II-020-2/2018-3992 од 17.05.2018.

Члан Градског већа
Александра Радак, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 4. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
БРОЈУ И СТРУКТУРИ ИЗВРШИЛАЦА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДШКОЛСКОГ 
ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД ЗА 
РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку о броју и структури 
извршилаца за реализацију Предшколског програма Пред-
школске установе „Радосно детињство“ Нови Сад за радну 
2017/2018. годину, коју је донео директор Предшколске 
установе „Радосно детињство“ Нови Сад дана 10. маја 
2018. године, под бројем 2256/01.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-2/2018-523-II
28. мај 2018. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 
101/16 – др. закон) и члана 106. став 2. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), а у вези са Локалним акционим планом 
за борбу против корупције Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 62/17), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА 
ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Образује се Комисија за избор чланова тела за праћење 
примене Локалног акционог плана за борбу против корупције 
Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да усвоји пословник о раду, да 
донесе правилник којим се дефинишу услови, критеријуми 
и мерила за избор чланова тела за праћење примене 
Локалног акционог плана за борбу против корупције Града 
Новог Сада (у даљем тексту: ЛАП) и поступак јавног 
конукрса, да распише и спроведе јавни конкурс за избор 
чланова тела за праћење примене ЛАП-а и да након 
спроведеног конкурса достави Градском већу Града Новог 
Сада ранг-листу кандидата за избор чланова тела, ради 
утврђивања предлога решења.

III. Комисија у свом раду, односно у поступку спровођења 
јавног конкурса, дефинише услове за кандидате/чланове 
тела за праћење примене ЛАП-а, који су утврђени ЛАП-ом.

IV. Комисија има 5 чланова.
V. У Комисију се именују:

1.  Рајко Маринковић, адвокат,
2.  Мирољуб Јојић, пензионер,
3.  Јасмина Мачкић, новинарка,
4. Драгана Молдовановић, Служба Скупштине 

   Града Новог Сада,
5.  Бојан Стојановић, Служба за заједничке послове. 

VI. Чланови Комисије дају писане изјаве о непостојању 
приватног интереса у вези са учесницима конкурса или се 
изузимају из рада Комисије уколико такав интерес постоји.

VII. Административне и техничке послове за потребе 
Комисије, обављаће Служба Скупштине Града Новог Сада.

VIII. 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: II-020-2/2017-5392/b
23. мај 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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488
На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 – др. 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 
96/15, 106/15, 105/17 – др. закон и 113/17 – др. закон), а у 
вези са чланом 16. став 2. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текест („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО 

УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ 
УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно 
утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван 
здравствене установе и издавање потврде о смрти на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 36/11, 5/12, 22/13, 71/13, 8/14, 26/14, 51/14, 6/15, 
39/16, 60/16 и 3/17), у тачки I, после речи: „др Оливера 
Бебић  Глумац“ везник: „и“ замењује се запетом, а после 
речи:  „др  Александар Ђуричин“, додаје се запета и речи: 
„др Дамир Матушћак, др Бојан Лакета и др Марина 
Млађовић“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-33/2018-II
18. мај 2018. године
НОВИ САД

По овлашћењу 
Број: II-020-2/2018-3992 од 17.05.2018.

Члан Градског већа
Александра Радак, с.р.

489
На основу члана 34. став 3. 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 и 70/16), 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ГОРДАНА ПОПИЋ, дипломирани правник, разрешава 
се дужности помоћника начелника за нормативно-правне 
послове у Градској управи за прописе Града Новог Сада, 
са 31. мајем 2018. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 012-01/2018-257-II
23. мај 2018. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

490
На основу члана 34. став 3. 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 и 70/16), 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЉИЉАНА МАНДИЋ, дипломирани правник, разре-
шава се дужности помоћника начелника за нормативно-
правне послове у Градској управи за прописе Града Новог 
Сада, са 31. мајем 2018. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 012-01/2018-257-II/b
23. мај 2018. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

491
На основу члана 34. став 3. 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 и 70/16), 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. БРАНИСЛАВА ЈЕФТИЋ, дипломирани правник, раз-
решава се дужности помоћника начелника за нормативно-
правне послове у Градској управи за прописе Града Новог 
Сада, са 31. мајем 2018. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 012-01/2018-257-II/a
23. мај 2018. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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Савет за праћење кретања оболевања од хро-
ничних незаразних болести становништва 
Града Новог Сада

492
На основу члана 55. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14 и 27/14), Савет за 
праћење кретања оболевања од хроничних незаразних 
болести становништва Града Новог Сада расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ 
НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката 
превенције хроничних незаразних болести за 2018. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 66/17), у укупном износу од 5.000.000,00 динара.

III. Пројекти превенције хроничних незаразних болести 
који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2018. 
години су: 

1) пројекти превенције и контроле кардиоваскулар-
         них болести 

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних 
болести имају за циљ:

- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције кардиоваскуларних болести, 

- откривање раних симптома и постављање ране 
дијагнозе, 

- повећање активног учешћа грађана у усвајању 
здравих стилова живота и повећању одговорности 
за сопствено здравље чиме се доприноси унапређењу 
здравственог стања становништва Града Новог Сада. 

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних 
болести имају за циљ и  едукације и обуке грађана Града 
Новог Сада за пружање прве помоћи у случају акутног срча-
ног застоја чиме се повећава шанса за преживљавање и 
смањује стопа смртности и компликација у случају акутног 
срчаног застоја, као и едукације здравствених радника у 
циљу унапређења знања и вештина из ове области.

2) пројекти превенције и контроле дијабетеса
Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за 

циљ:

- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције дијабетеса,

- откривање раних симптома и постављање ране 
дијагнозе,

- евидентирање грађана Града Новог Сада са 
повећаним факторима ризика за настанак дијабетеса 

и њихово увођење у превентивне програме 
здравствених установа, 

- повећање активног учешћа грађана у усвајању 
здравих стилова живота и повећању одговорности 
за сопствено здравље чиме се доприноси унапређењу 
здравственог стања становништва Града Новог Сада.

Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за 
циљ и едукације здравствених радника у циљу унапређења 
знања и вештина из дијабетологије.

3) пројекти превенције и контроле малигних болести
Пројекти превенције и контроле малигних болести имају 

за циљ:
- откривање и контролу фактора ризика и стања који 

чине основу превенције малигних болести,
- откривање раних симптома и постављање ране 

дијагнозе и 
- промоцију здравих животних навика и здравих стилова 

живота као основ превенције настанка болести.
Пројекти превенције и контроле малигних болести имају 

за циљ и едукације здравствених радника у циљу њиховог 
информисања и усвајања нових знања и вештина ради 
успостављања ефикасне превенције, дијагностике и 
лечења.

4) пројекти превенције и контроле хроничне 
     опструктивне болести плућа

Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне 
болести плућа имају за циљ:

- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције хроничне опструктивне 
болести плућа,

- откривање раних симптома и постављање ране 
дијагнозе.

Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне 
болести плућа имају за циљ и  едукације здравствених 
радника о актуелним ставовима и специфичним препорукама 
за најефикаснију превенцију, дијагностику и лечење 
хроничне опструктивне болести плућа.

5) пројекти превенције и контроле болести мишићно-
     коштаног система

Пројекти превенције и контроле болести мишићно-
коштаног система имају за циљ:

- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције болести мишићно-коштаног 
система,

- откривање раних симптома и постављање ране 
дијагнозе.

Пројекти превенције и контроле болести мишићно-
коштаног система имају за циљ и  едукације здравствених 
радника о актуелним ставовима и специфичним препорукама 
за најефикаснију превенцију, дијагностику и лечење болести 
мишићно-коштаног система.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна 
Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је седиште 
на територији Града Новог Сада.
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V.  Пријава на Јавни конкурс се може преузети са 
интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) 
или у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка 
Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

   VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, 
подноси пројекат који садржи:

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број, порески иденти-

фикациони број учесника конкурса, шифру буџетског 
корисника и број буџетског рачуна,

- податке о значајнијим пројектима реализованим у 
претходном периоду из области обухваћене 
конкурсом,

- опште податке о пројекту који се подноси (припадност 
пројекта и аспект родне равноправности),

- опис пројекта (образложење значаја пројекта, циљеве 
и циљне групе на које ће ефекти реализације пројекта 
имати утицај, динамику спровођења пројекта, основне 
активности пројекта, особље ангажовано на пројекту, 
начин праћења реализације пројекта, финансијски 
план и структуру буџета пројекта са прегледом 
материјалних и нематеријалних трошкова и 
спецификацијом средстава из сопствених прихода, 
из буџета Града Новог Сада и из других извора, 
могуће ризике и начин евалуације пројекта), 

- податке о одговорној особи за реализацију пројекта 
и овлашћеном лицу за подношење пријаве пројекта, 
и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 30. маја 
2018. године до 08. јуна 2018. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве 
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и 
које нису у складу са конкурсном документацијом неће се 
разматрати.

X.   Конкурсна  документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Савет за 

праћење кретања оболевања од хроничних незаразних 
болести становништва Града Новог Сада.

 XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног 
конкурса неће се финансирати набавка основних средстава 
за рад учесника конкурса.

XIII. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада може 
учеснику Јавног конкурса предложити да изврши одређене 
измене поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у 
делу активности планираних у пројекту.  

Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада има 
право да затражи додатна објашњења од учесника конкурса 
у вези са буџетом пројекта, односно да предложи измену 
буџета пројекта, уколико сматра да буџет пројекта не 
одговара планираним активностима и резултатима 
реализације пројекта. 

XIV. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада је 
дужан да у року од 30 дана од дана истека рока из тачке 

VIII. овог јавног конкурса утврди листу пројеката, применом 
следећих критеријума:

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне 
групе,

- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса 

за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са 

планираним активностима,
- одрживост пројекта, 
- допринос пројекта унапређењу стања у области у 

којој се пројекат реализује, и
- законитост коришћења средстава из буџета Града 

Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су 
реализовали у години која претходи години у којој се 
расписује јавни конкурс.

Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у под-
нете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приго-
вора.

Одлуку о приговору доноси Савет за праћење кретања 
оболевања од хроничних незаразних болести становништва 
Града Новог Сада у року од 15 дана од дана његовог пријема 
и одлука Савета је коначна.

XV. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада, у 
року од седам дана од дана доношења одлуке о приговору 
доставља Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта 
о утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава 
за реализацију сваког појединачног пројекта. 

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом сред-
става за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће 
се објавити на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs). 

XVI. Учесници конкурса који остваре право на средства 
из буџета Града Новог Сада обавезни су да набавку добара 
и услуга предвиђених пројектом спроведу у складу са 
законом којим се уређују јавне набавке, ако су испуњени 
услови за спровођење ових поступака. 

XVII. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада 
писаним путем ће обавестити учеснике Јавног конкурса 
који нису остварили право на средства из буџета Града 
Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Савет за праћење кретања оболевања
од хроничних незаразних болести
становништва Града Новог Сада        
Број: XII-51-34/2018           
23. мај 2018. године
НОВИ САД  Председник

Проф. др сц. мед. Золтан Хорват, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве

493
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, 21/2017 и 61/2017), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНОГ 

ПАРКИРАЛИШТА НА УГЛУ БУЛЕВАРА 
ЕВРОПЕ И УЛИЦЕ БРАНКА БАЈИЋА 

У НОВОМ САДУ

I. Одређује се повремено паркиралиште за аутомобиле 
на углу Булевара Европе и улице Бранка Бајића у Новом 
Саду на катастарској парцели 7709 К.О. Нови Сад I, за 
време трајања сајамске манифестације "Пољопривредни 
сајам" од 18. до 21. маја 2018. године, као посебно парки-
ралиште.

II. Наплата накнаде за коришћење повремених парки-
ралишта из тачке I. овог решења вршиће се у складу са 
важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања 
моторних возила, у периоду од 18. до 21. маја 2018. године, 
свакодневно од 8 до 20 часова.

Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља ЈКП 
"Паркинг сервис" Нови Сад, путем киоск карте и путем 
мобилног телефона слањем „SMS“ поруке.

III. Налаже се ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад, да:
• паркиралишта из тачке I. овог решења, уреди, опреми 

и обележи према Пројекту техничког регулисања 
саобраћаја број ПС0373 из маја 2018. године, који је 
израдило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

• по завршетку трајања сајамскe манифестацијe са 
паркиралишта уклони сву вертикалну сигнализацију 
и

• путем средстава јавног информисања обавести 
грађане и друге кориснике о начину коришћења пар-
киралишта.

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

V. Ово решење важи од 18. до 21. маја 2018. 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-34-2006/2018                                                                                  
17. мај 2018. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Ђорђе Басарић, с.р.

494
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 и 61/17), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на 
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 8/18 и 22/18), у тачки III. подтачкa 6. се мења и 
гласи:

„6. на Булевару Михајла Пупина, са 122 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС 0295 од 1. октобра 2015. године, 
који је израдио Паркинг сервис и Пројекту број С196/18 од 
10. маја 2018. године, који је израдила Градска управа за 
грађевинско земљиште и инвестиције, Одељење за развој 
и управљање саобраћајем,“

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

• паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћајну 
сигнализацију у складу са саобраћајним пројектима 
и 

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

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 15.06.2018. 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-34-1967/2018      
16. мај 2018. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Ђорђе Басарић, с.р.

495
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог 
Сада", бр. 4/2010, 5/2010 - испр., 19/2010 - испр., 50/2010, 
44/2011, 38/2012, 7/2013 - испр., 28/2014, 11/2015, 74/2016, 
21/2017 i 61/2017), доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА ЗА ПУТНИЧКЕ 

АУТОМОБИЛЕ ИСПРЕД КУПАЛИШТА 
”ШТРАНД” У НОВОМ САДУ

I. Одређују се привремена паркиралишта: 

• у Фрушкогорској улици, на делу у непосредној бли-
зини главног улаза на купалиште, 

• код Моста слободе, на потезу од Булевара деспота 
Стефана до Сунчаног кеја, испод моста,

• простор испод навоза на Мост слободе, северно од 
Булевара деспота Стефана,

• део простора између Булевара деспота Стефана и 
Сунчаног кеја код студентских домова.

Паркиралишта из става 1. ове тачке ће се користити као 
посебна паркиралишта у периоду од 01. јуна до 15. сеп-
тембра 2018. године.

II. Наплата накнаде за коришћење паркиралишта из 
тачке I. овог решења, вршиће се у складу са важећом одлу-
ком о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних 
возила, за време рада купалишта "Штранд" у Новом Саду, 
од 01. јуна до 15. септембра 2018. године, свакодневно од 
7,00 до 21,00 часа.

Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља Јавно 
комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад, путем 
паркинг карте и мобилне телефоније.

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

• паркиралишта из тачке I. овог решења уреди, опреми 
и обележи саобраћајном сигнализацијом у складу са 
прописима о безбедности саобраћаја, и са 
Организацијом паркирања возила на простору око 
купалишта Штранд у Новом Саду, број ПСопШТ01 
из марта 2007. године, коју је израдило Јавно кому-
нално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад,

• путем средстава јавног информисања обавести корис-
нике паркиралишта о начину коришћења паркира-
лишта, и

• након истека рока важности овог решења уклони сву 
постављену саобраћајну сигнализацију која се односи 
на паркиралиште.

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

V. Ово решење важи од 01. јуна до 15. септембра 2018. 
године.

VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о одређивању привремених паркиралишта за путничке 
аутомобиле испред купалишта "Штранд" у Новом Саду 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 22/2017).

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-34-2108/2018                                                                                 
24. мај 2018. 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. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-одлука УС 
и 24/2018) 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 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 
РАСКРСНИЦИ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ И 
ФУТОШКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у раскрсници 
Булевара Европе и Футошког пута у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Технич-
ком регулисању саобраћаја број С228/18 од 23. маја 2018. 
године који је израдило Одељење за развој и управљање 
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2018. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2088/2018
23. мај 2018. године
НОВИ САД        

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

497
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 
и 24/2018) 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 и 70/16), доноси
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА СТАЈИЋ“ У 
НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у зони Основне 
школе „Васа Стајић“ у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Технич-
ком регулисању саобраћаја број С-138/18 од 9. маја 2018. 
године који је израдило Одељење за развој и управљање 
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 31. август 2018. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2128/2018
28. мај 2018. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

498
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 
и 24/2018) 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 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 

У РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ ФИЛИПА 
ВИШЊИЋА И УЛИЦЕ ПАВЛА 

СТАМАТОВИЋА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајне опреме-огле-
дала у раскрсници Улице Филипа Вишњића и Улице Павла 
Стаматовића у Новом Саду .

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну опрему према Техничком 
регулисању саобраћаја број С192/18 од 10. маја 2018. године 
који је израдило Одељење за развој и управљање 
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 29. јун 2018. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2129/2018
28. мај 2018. године
НОВИ САД         в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с.р.

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

–
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

прописа и других аката  ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
ОДЛУKЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2017. ГОДИНУ 

       
I. У Одлуци о завршном рачуну буџета Града Новог Сада 

за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 
23/18), у заглављу, број: „40-20/2018-I“ замењује се бројем: 
„401-20/2018-I“.

II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018-271
29. мај 2018. године
НОВИ САД Редакција

"Службеног листа Града Новог Сада"        



2902. страна – Броj 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 30. мај 2018.



30. мај 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 24 – Страна 2903.    



2904. страна – Броj 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 30. мај 2018.

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

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
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

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће
483 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за имовину
 и имовинско-правне послове
 (Милена Ердевик) 2893

Градоначелник

484 Одлука о изменама одлуке о спровођењу 
 програма стручне праксе на територији 
 Града Новог Сада у 2018. години  2893

485 Одлука o изменама  Одлуке о одобра-
 вању средстава за финансирање про-
 грама приправника на територији 
 Града Новог Сада у 2018. години 2894

486 Решење о давању сагласности на 
 Одлуку о броју и структури извршилаца 
 за реализацију предшколског програма 
 Предшколске установе „Радосно детињство“ 
 Нови Сад за радну 2017/2018. годину 2895

487 Решење о образовању и именовању 
 Комисије за избор чланова тела за 
 праћење примене Локалног акционог 
 плана за борбу против корупције Града 
 Новог Сада 2895

488 Решење о допуни Решења о одређивању 
 доктора медицине за стручно утврђивање 
 времена и узрока смрти умрлих изван 
 здравствене установе и издавање потврде 
 о смрти на територији Града Новог Сада 2896

489 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за нормативно-правне
 послове у Градској управи за прописе
 (Гордана Попић) 2896

490 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за нормативно-правне
 послове у Градској управи за прописе
 (Љиљана Мандић) 2896

491 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за нормативно-правне
 послове у Градској управи за прописе
 (Бранислава Јефтић) 2896

Савет за праћење кретања оболевања 
од хроничних незаразних болести 
становништва Града Новог Сада

492 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализацију
 пројеката превенције хроничних незара-
 зних болести за 2018. годину 2897

Градска управа за саобраћај и путеве

493 Решење о одређивању повременог 
 паркиралишта на углу Булевара Европе
 и Улице Бранка Бајића у Новом Саду 2899

494 Решење о измени Решења о одређивању 
 посебних паркиралишта на територији 
 Града Новог Сада 2899

495 Решење о одређивању привремених 
 паркиралишта за путничке аутомобиле 
 испред купалишта ”Штранд” у Новом Саду 2899

496 Решење о измени режима саобраћаја у 
 раскрсници Булевара Европе и Футошког 
 пута у Новом Саду 2900

497 Решење о измени режима саобраћаја у 
 зони Основне школе „Васа Стајић“ у 
 Новом саду 2900

498 Решење о постављању саобраћајне 
 опреме у раскрсници Улице Филипа 
 Вишњића и Улице Павла Стаматовића 
 у Новом Саду 2901

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

– Исправка Одлуке о завршном рачуну 
 буџета Града Новог Сада за 2017. годину    2901


