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 ГРАД НОВИ САД
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На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 178. сед-
ници од 18. јула 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА ПОДСТИЦАЈ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
УЛАГАЊА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Образује се тим за подстицај и унапређење инвести-
ционих улагања за развој Града Новог Сада (у дањем тек-
сту: Тим) као стручно радно тело Градског већа Града Новог 
Сада.

II. Тим има задатак да:
-  донесе Пословник о раду,
-  прикупља податке, анализира постојеће стање и 

актуелне потребе, предлаже приоритете за 
унапређење развоја града у свим областима у циљу 
унапређења потреба грађана,

-  прикупља податке, анализира и координира актив-
ности у којима је сврсисходна реализација пројеката 
јавно-приватног партнерства са или без елемената 
концесије

-  остварује континуирану сарадњу са релевантним 
телима у области јавно-приватног партнерства, раз-
матра предлоге заинтересованих лица и јавних тела 
за спровођење јавно-приватног партнерства, као и 
друге активности на захтев Градског већа Града Новог 
Сада,

-  пружа стручну помоћ органима Града, посебним 
организацијама, јавним комуналним и другим јавним 
предузећима, установама и другим службама чији је 
оснивач Град Нови Сад приликом подношења пред-
лога пројеката јавно-приватног партнерства са или 
без елемената концесије надлежним органима било 
ради давања мишљења, оцене или одлучивања о 
њима,

-  координира активности у вези са закључењем уго-
вора о јавно-приватном партнерству са или без еле-
мената концесије и организује начин праћења 
реализације закључених уговора,

-  предлаже и друге пројекте, као и начин њихове 
реализације, разматра и анализира предлоге органа 
Града, посебних организација, јавних комуналних и 
других јавних предузећа, установа и других служби 
чији је оснивач Град Нови Сад за учешће на конкур-
сима за доделу средстава, као и смернице којима ће 
се омогућити њихова реализација,

-  формира посебне Пројектне тимове за конкретне 
пројекте приликом израде предлога пројеката јавно-
приватног партнерства са или без елемената 
концесије и одабира приватног партнера,

-  учествује као стални члан Пројектних тимова из прет-
ходне алинеје,

-  предлаже начин решавања питања од стратешког 
значаја за спровођење пројеката и доставља их путем 
надлежних градских управа Градском већу Града 
Новог Сада на разматрање,

-  обавља и друге послове у складу са циљевима и 
задацима ради којих је образовано.

III. Обавезују се сви органи Града, посебне организације, 
јавна комунална и друга јавна предузећа, установе и друге 
службе чији је оснивач Град Нови Сад да сарађују са Тимом 
приликом израде пројеката, да на захтев Тима обезбеде 
сву тражену документацију, као и да одреде лице задужено 
за сарадњу са члановима Тима.

IV. Тим је за свој рад одговоран Градском већу Града 
Новог Сада.

V. Тимом руководи председник Тима.

VI. Поред председника, Тим има седам чланова и секре-
тара, који обавља стручне, административне и техничке 
послове.

VII. Председнику, члановима и секретару Тима припада 
накнада коју ће посебним актом утврдити Градоначелник 
Града Новог Сада.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2018-45/d 
18. јул 2018. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р. 
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Градоначелник
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На основу тачке 2.2. подтачке 2.2.12. Програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике рурал-
ног развоја на територији Града Новог Сада за 2018. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 16/18) и пред-
лога Комисије за реализацију мера програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике рурал-
ног развоја на територији Града Новог Сада за 2018. годину, 
Градоначелник Града Новог Сада, 19. јула 2018. године, 
доноси

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ УДРУЖЕЊА ЗА ДОДЕЛУ 

СУБВЕНЦИЈА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 
ПОСТОЈЕЋИХ И УСПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ 
УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 
ЗА 2018. ГОДИНУ

1. На основу спроведеног поступка по Јавном позиву за 
доделу субвенција за програмске активности постојећих и 
успостављање нових удружења из области пољопривреде 
на територији Града Новог Сада за 2018. годину, изабрани 
су:

-  Удружење произвођача и прерађивача футошког 
купуса и футошког киселог купуса „Футошки купус“, 
Футог, Цара Лазара број 42, субвенција у износу од 
830.000,00 динара,

-  Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад, Нови 
Сад, Гагаринова 6, субвенција у износу од 800.000,00 
динара,

-  Удрушжење „Органски сад – Нови Сад“, Ченеј, Ратар-
ска 13, субвенција у износу од 120.000,00 динара,

-  Удружење „Варјача“, Нови Сад, Војводе Мишића 11, 
субвенција у износу од 250.000,00 динара.

Са изабраним удружењима из области пољопривреде 
на територији Града Новог Сада, закључиће се уговори 
којим ће се регулисати међусобна права и обавезе између 
изабраних корисника субвенције за програмске активности 
и Града Новог Сада.

2. Ова одлука је коначна.
3. Одлуку доставити: подносиоцу пријаве за доделу 

субвенције за програмске активности постојећих и 
успостављање нових удружења из области пољопривреде 
на територији Града Новог Сада 2018. годину, Комисији за 
реализацију мера програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја на 
територији Града Новог Сада за 2018. годину и Градској 
управи за привреду Града Новог Сада.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЛЕНИК
Број: 3-291/2018-II 
19. јул 2018. године
НОВИ САД  Градоначелник

Милош Вучевић, с.р. 
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На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), а у вези с поглављем 11. тачке 8. Акционог 
плана запошљавања Града Новог Сада за 2018. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 6/18 и 32/18), Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I Даје се сагласност да се средства обезбеђена Одлу-

ком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.) у 
оквиру раздела 08 – Градска управа за привреду, глава 
08.02 – Буџетски фонд за финансирање активне политике 
запошљавања, у оквиру функције 412 – Општи послови по 
питању рада, Програм 3 (шифра 1501) Локални економски 
развој, Програмска активност (шифра 1501-0002) – Мере 
активне политике запошљавања, на апропријацији економ-
ске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима вла-
сти, позиција Финансијског плана 238.01, синтетика 4631 
– Текући трансфери осталим нивоима власти, у износу од 
1.000.000,00 динара (извор финансирања 01), у вези са 
реализацијом поглавља 11. тачке 8. Акционог плана 
запошљавања Града Новог Сада за 2018. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 6/18 и 32/18) и на основу 
Уговора о додели средстава из Буџета Града Новог Сада 
са Аутономном Покрајином Војводином – Службом за 
реализацију програма развоја АП Војводине и Едукатив-
ним центром за обуке у професионалним и радним веш-
тинама, преносу на рачун број: 840-733133843-73, модел 
97, позив на број 21511808470700, ПИБ 103806910.

II Овлашћује се в.д. начелника Градске управе за при-
вреду да закључи Уговор о додели средстава из Буџета 
Града Новог Сада са Аутономном Покрајином Војводином 
– Службом за реализацију програма развоја АП Војводине 
и Едукативним центром за обуке у професионалним и рад-
ним вештинама за реализацију активности за обуку за зава-
риваче у циљу превенције дугорочне незапослености, помоћ 
у стицању нових знања и вештина ради лакшег запошљавања 
и подршке развоју предузетништва, стварање претпоставки 
за отпочињање пословања и квалитетније улагање у 
обучавање и образовање заинтересованих лица.

III За реализацију овог решења задужује се Градска 
управа за привреду.

IV Решење доставити:
 - Градској управи за привреду,
 - Градској управи за финансије,
 - Аутономној Покрајини Војводини – Служби за 
реализацију програма развоја АП Војводине и

 - Едукативном центру за обуку у професионалним и 
радним вештинама.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЛЕНИК
Број: 3-403/2018-II 
30. јул 2018. године
НОВИ САД  Заменик Градоначелника

      Срђан Кружевић, с.р. 
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“, 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 и 113/17) и члана 5. став 2. 
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 66/17, 28/18 и 30/18-
испр.), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.) за раздео 09, главу 09.01 – 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 16 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, Про-
грам 15 – Опште услуге локалне самоуправе (шифра 0602), 
Програмску активност: Текућа буџетска резерва (шифра 
0602-0009), са позиције буџета 287, економкса класификација 
499 – Средства резерве, а по Финансијском плану при-
хода и примања и расхода и издатака Градске управе за 
финансије за 2018. годину, са позиције 287.01, одобравају 
се средства Градској управи за заштиту животне средине 
у износу од:

250.000,00 динара
(двестапедесетхиљададинара00/100)

ради обезбеђивања средстава на име обавеза у складу 
са Законом о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом („Службени глас-
ник Републике Србије“, бр. 36/09 и 32/13), за које нису пла-
нирана средства.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 07 – Градска управа за заштиту животне 
средине, глава 07.01 – Градска управа за заштиту животне 
средине у оквиру функције 130 – Опште услуге, на нову 
позицију буџета 199_1, економска класификација 463 – 
Трансфери осталим нивоима власти, извор финансирања 
01 – Приходи из буџета, за Програмску активност: 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
(шифра 0602-0001), у оквиру Програма 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе (шифра 0602), тако да укупан план 
средстава из буџета за ову апропријацију износи 250.000,00 
динара.

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

4. За реализацију овог решења задужују се:

 - Градска управа за финансије и

 - Градска управа за заштиту животне средине.

5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
 - Сектору за буџет,
 - Сектору за трезор и
- Градској управи за заштиту животне средине.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЛЕНИК
Број: 401-25/2018-II 
31. јул 2018. године
НОВИ САД  Заменик Градоначелника

        Срђан Кружевић, с.р. 

Градска управа за саобраћај и путеве
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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 и 61/17), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
ПРИВРЕМЕНОГ ПАРКИРАЛИШТА НА 
ПРОСТОРУ КУЋНИХ БРОЈЕВА 26-28 У 

УЛИЦИ БРАНИМИРА ЋОСИЋА У 
НОВОМ САДУ 

I. У Решењу о одређивању привременог паркиралишта 
на простору кућних бројева 26-28 у Улици Бранимира 
Ћосића у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 24/15), у тачки I. став 2. мења се и гласи:

„Паркиралиште из става I. ове тачке ће се користити као 
посебно паркиралиште које припада II зони (Плава зона).“.

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

- путем средстава јавног информисања обавести учес-
нике 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 1. октобар  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-34-3351/2018
1. август. 2018. 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 и 61/17), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 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, 22/18 и 24/18), у тачки IV. у подтачки 109. 
после речи „Одељење за развој и управљање саобраћајем“ 
брише се „и“ и замењује са „ , „ . У подтачки 110. после речи 
„Паркинг сервис“ брише се „ . „ замењује се са „ , „ и додају 
се нове подтачке које гласе:

„111. у Мајевичкој улици са 45 паркинг-места, према 
Пројекту број 8393 из фебруара 2014. године, који је изра-
дио Завод

112. у Улици Богдана Гарабантина са 24 паркинг-места, 
према Пројекту број 8394 из фебруара 2014. који је изра-
дио Завод

113. у улицама Слободана Бајића и Захарија Орфелина 
са 36 паркинг-места, према Пројекту број 8395 из фебру-
ара 2014. године, који је израдио Завод

114. у Улици сестара Нинковић са 21 паркинг-местом, 
према Пројекту број 8396 из фебруара 2014. године, који 
је израдио Завод и Пројекту техничког регулисања 
саобраћаја број С-592/17 из октобра 2017. године (као изме-
ном-допуном пројекта 8396), који је израдила Градска управа 
за грађевинско земљиште и инвестиције, Одељење за 
развој и управљање саобраћајем

115. на Тргу 1. маја са 35 паркинг-места, према Пројекту 
број 8397 из фебруара 2014. године, који је израдио Завод

116. у Тургењевљевој улици са 320 паркинг-места, према 
Пројекту број 8398 из фебруара 2014. године, који је изра-
дио Завод

117. у Милешевској улици са 23 паркинг-места, према 
Пројекту број 8399 из фебруара 2014. године, који је изра-
дио Завод

118. у Улици Бранимира Ћосића са 225 паркинг-места, 
према Пројекту број 8400 из фебруара 2014. године, који 
је израдио Завод

119. у блоку између Улице Бранимира Ћосића, Буле-
вара краља Петра I, Булевара ослобођења и везе између 
Булевара и породилишта са 298 паркинг-места, према 
Пројекту број 8401 за фебруар 2014. године који је изра-
дио Завод и Пројекту техничког регулисања саобраћаја 
број С-567/17 из октобра 2017. године (као изменом-допу-
ном пројекта 8401), који је израдила Градска управа за 
грађевинско земљиште и инвестиције, Одељење за развој 
и управљање саобраћајем и 

120. на Булевару краља Петра I, дворишта између к.бр. 
41 и 83, са 76 паркинг-места, према Пројекту број 8402 из 
фебруара 2014. године који је израдио Завод.“.

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 1. октобар 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-34-3244/2018                                                                                  
 25. јул 2018. године
НОВИ САД

в.д. начелника
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 и 61/17), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА 

I. У Решењу о одређивању општих паркиралишта на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 24/14, 35/17, 52/17, 59/17 и 6/18), у тачки I. став 
1. подтачка 10. брише се.

После подтачке 8. брише се „ , „ и замењује са „и“. У 
подтачки 9. после речи „у Новом Саду“ брише се „ , „ и 
замењује се са „и“. Досадашња подтачка 11. постаје под-
тачка 10.

У тачки III. став 1. алинеја 10. се брише.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 

сервис" Нови 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.
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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 1. октобар  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-34-3245/2018
25. јул 2018. 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 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, 22/18 и 24/18), у тачки IV подтачка 119. 
мења се и гласи:

„119. у блоку између Улице Бранимира Ћосића, Буле-
вара краља Петра I, Булевара ослобођења и везе између 
Булевара и породилишта са 315 паркинг-места, према 
Пројекту број С-309/18 од 26. јула 2018. године, који је изра-
дила Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције, Одељење за развој и управљање саобраћајем 
и“.

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

- паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћајну 
сигнализацију у складу са саобраћајним пројектом 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 1. октобар  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-34-3311/2018
31. јул 2018. 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 и 61/17), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ЈАВНОМ 
ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ЛАСЛА ГАЛА 

К. БР. 34 У НОВОМ САДУ 

I. У Решењу о одређивању паркинг-места за возила 
особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици 
Ласла Гала к. бр. 34 у Новом Саду („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 27/18), у тачки II. уместо речи „у складу 
са Саобраћајним пројектом број С-233/18 од 1. јуна 2018. 
године“ треба да стоји „у складу са Саобраћајним пројектом 
број С-233/18 од 24. јула 2018. године“.

II. 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-34-3275/2018
27. јул 2018. године
НОВИ САД в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с.р.

804
Градска управа за саобраћај и путеве, у предмету тех-

ничког регулисања саобраћаја на основу члана 157. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени глас-
ник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 
55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС и 24/18, 41/18 и 41/18-др. 
закон), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА У 

УЛИЦИ ПОЛГАР АНДРАША БР. 1 У 
НОВОМ САДУ 
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I. Одређује се постављање заштитних стубића у Улици 
Полгар Андраша бр. 1 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави заштитне стубиће према Пројекту технич-
ког регулисања саобраћаја, број С-307/18 од 25. јула 2018. 
године који је израдила Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 20. 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-34-3319/2018
31. јул 2018. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
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На основу члана 2. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за реализацију програма обележавања манифестације 
„Дечја недеља“ на нивоу Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 40/17), Градска управа за 
социјалну и дечију заштиту расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДЕЧЈА НЕДЕЉА“ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. 
ГОДИНУ, ПОД НАЗИВОМ „МОЈЕ ЈЕ ПРАВО 

ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО - ЗА 
ОДРАСТАЊЕ БЕЗ НАСИЉА“

 I.   Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за организацију манифестације 
„Дечја недеља“ на територији Града Новог Сада, која се 
организује сваке године, у првој недељи октобра, рaди  
прeдузимaњa мeрa у циљу скретања пажње јавности на 
децу и младе, на њихове потребе и права у породици, 
друштву и локалној заједници, право да одрастају у што 
бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење 
својих потенцијала. 

Циљеви „Дечје недеље“ су:
-   скретање пажње најшире јавности на права и потребе 

деце,
-  указивање на одговорност коју породица, школа, 

држава и њене институције имају у заштити деце, и 
остваривању њихових права,

-   презентација до сада постигнутих резултата,

-   указивање на примере добре праксе и проблеме у 
остваривању права деце,

-   подстицање интерсекторске сарадње у стварању 
услова за поштовање права, и оптимални развој сва-
ког детета,

-   промоција активног учешћа деце у доношењу одлука 
које се њих тичу,

-   покретање иницијатива и нових акција које допри-
носе побољшању положаја деце и остваривању 
њихових права.

II.   Средства за реализацију програма из тачке  I. овог 
јавног конкурса, обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.), у укупном износу од 
1.000.000,00 динара.

III.   Право учешћа  на Јавном  конкурсу имају  установе, 
организације и удружења чије  је седиште на територији 
Града Новог Сада, који у својим програмима деловања 
имају активности које доприносе циљевима „Дечје недеље“, 
и који имају искуство, најмање две године, у организовању 
манифестација за децу на територији Града Новог Сада.

IV.   Критеријуми за оцену пријављених програма:
-   актуелност програма,
-   допринос који програм има у остварењу циљева 

„Дечије недеље“,
-   иновативност програма којом се доприноси 

побољшању положаја деце и младих и 
остваривању њихових права,

-   капацитет и искуство учесника конкурса за 
реализацију активности из програма,

-   заступљеност међусекторске сарадње у 
организацији и реализацији програма,

-   усмереност садржаја предложеног програма на 
вредности мултикултуралности и инклузије и на 
развијање еколошке свести код деце и младих,

-   промоција превенције породичног насиља, 
насиља над децом и безбедног окружења,

-   промоција талената и вештина код деце и мла-
дих, и подстицање њиховог стваралаштва  
дружењем са познатим ствараоцима из разли-
читих области живота и рада (културе, спорта, 
науке, разних заната и других делатности),

-   примереност и приступачност простора за 
реализацију  програма,

-   економичност буџета програма.
V.    Пријава на Јавни конкурс са Анексом бр.1 и 2 може 

се преузети на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада  (www.novisad.rs) или у Градској управи за 
социјалну и дечију заштиту, Нови Сад, Жарка Зрењанина 
2, канцеларија 46, II спрат.

Образац пријаве, као и Анекс бр. 1 и 2, попуњава се на 
српском језику, ћириличним писмом, на персоналном рачу-
нару и на прописаном обрасцу.

Пријаве које нису попуњене у складу са ставом 2. ове 
тачке, односно неблаговремене, непотпуне, послате фак-
сом или електронском поштом, као и пријаве које нису пот-
писане од стране овлашћеног лица и оверене печатом, 
које нису у складу са конкурсном документацијом, неће се 
разматрати.  
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VI.    Уз пријаву учесник Јавног конкурса подноси:
-    фотокопију решења о упису у одговарајући регистар,
-    фотокопију Статута, 
-   фотокопију споразума о партнерству (уколико је 

потребна за програмске активности),
-    оригинал позитивне препоруке (уколико је поседује),
-    потписану изјаву подносиоца предлога програма.

Конкурсна документација се не враћа.

VII.    Пријаве на Јавни конкурс подносе се у затвореној 
коверти,  у Писарници Градске управе за опште послове, 
Трг слободе 1., Нови Сад, са назнаком:  "ЗА ЈАВНИ КОН-
КУРС - НЕ ОТВАРАТИ".

Пријава треба да садржи: прописно попуњен образац 
са Анексом бр. 1 и 2, компакт диск са обрасцем и Анексом 
бр. 1 и 2, као и документацију из тачке VI.овог конкурса.

VIII.   Рок за подношење пријаве је  од 6. до 24. авгу-
ста 2018. године. 

IX. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 
стручну процену и избор програма организовања  
манифестације „Дечја недеља“ на територији Града Новог 
Сада (у даљем тексту: Комисија), коју  образује и именује 
Градоначелник Града Новог Сада.

X. Комисија утврђује Предлог листе програма за 
организацију манифестације „Дечја недеља“ на територији 
Града Новог Сада за 2018. годину (у даљем текст: Пред-
лог листе) и објављује га на званичној интернет презентацији 
Града Новог Сада (www.novisad.rs).  

Учесници Јавног конкурса имају право да, у року од три 
дана од дана објављивања Предлога листе, изврше увид 
у поднете пријаве и приложену документацију и поднесу 
приговор.

Одлуку о приговору доноси Комисија, у року од седам 
дана од дана његовог пријема, и одлука Комисије је 
коначна.   

XI.   Комисија у року од 15 дана од дана истека рока за 
подношење пријава на Јавни конкурс,    доставља Градској 
управи за социјалну и дечију заштиту Извештај о спрове-
деном поступку Јавног конкурса.

Пре достављања извештаја, Комисија може учеснику 
Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене 
програма у погледу активности и трошкова његове 
реализације. 

XII.   Јавни конкурс објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада" и на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну и
дечију заштиту
Број: XIII-1252/18
6. август 2018. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
Вера Гркавац 

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских про-

писа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 5/93), даје се

ИСПРАВКА ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА НОВОГ 

САДА У 2018. ГОДИНИ

I. У Програму унапређења социјалне заштите Града 
Новог Сада у 2018. години („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 5/18), у тачки VI, после подтачке 5.1, а испред 
речи: „Позиција 463.01“ додаје се грешком испуштена ознака 
за подтачку, која гласи: „5.2.“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018-402
30. јул 2018. године 
НОВИ САД

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“
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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
795 Решење о образовању Тима за подстицај 
 и унапређење инвестиционих улагања 
 за развој Града Новог Сада 3293

Градоначелник
796 Одлука о избору удружења за доделу су-
 бвенција за програмске активности посто-
 јећих и успостављање нових удружења из 
 области пољопривреде на територији 
 Града Новог Сада за 2018. годину 3294

797 Решење  о давању сагласности да се
 средства обезбеђена Одлуком о буџету
 Града Новог Сада за 2018. годину пре-
 несу на рачун број: 840-733133843-73 3294

798 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 3295

Градска управа за саобраћај и путеве
799 Решење о измени Решења о одређивању 
 привременог паркиралишта на простору 
 кућних бројева 26-28 у Улици Бранимира 
 Ћосића у Новом Саду  3295

800 Решење о измени и допуни Решења о
 одређивању посебних паркиралишта на
 територији Града Новог Сада 3296

801 Решење о измени Решења о одређивању 
 општих паркиралишта на територији 
 Града Новог Сада  3296

802 Решење о измени Решења о одређивању 
 посебних паркиралишта на територији 
 Града Новог Сада  3297

803 Решење о измени Решења о одређивању 
 паркинг-места за возила особа са инва-
 лидитетом на јавом паркиралишту у 
 Улици Ласла Гала к. бр. 34 у Новом Саду  3297

804 Решење о постављању заштитних 
 стубића у Улици Полгар Андраша бр. 1 
 у Новом Саду  3297

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

805 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за организацију
 манифестације „Дечја недеља“ на тери-
 торији Града Новог Сада за 2018. годину, 
 под називом „МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ 
 СРЕЋНО И ЗДРАВО - за одрастање 
 без насиља“ 3298

Редакција „службеног листа града новог сада“

— Исправка Програма унапређења соција-
 лне заштите Града Новог Сада у 2018. 
 години 3299


