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На основу члана 52. став 1. тачка 26. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08) и члана 4. Одлуке о начину, 
поступку и критеријумима за успостављање права служ-
бености на грађевинском земљишту у јавној својини Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 14/17), 
Градско веће Града Новог Сада, на 225. седници од 15. 
марта 2019. године, доноси

О Д Л У К У
О УСПОСТАВЉАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ 
НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

Успоставља се право службености на грађевинском 
земљишту (у даљем тексту: службеност) у јавној својини 
Града, и то на парцели број 7484/1 КО Нови Сад II, ради 
постављања подземног електроенергетског кабла 110 kV  
ТС „Нови Сад 5“ – ТС „Нови Сад 7“, у корист Акционарског 
друштва „Електромрежа Србије“ Београд, са седиштем у 
Београду - Врачар, Улица кнеза Милоша број 11, уз накнаду.

Члан 2.

Градоначелник Града новог Сада и Акционарско друштво 
„Електромрежа Србије“ Београд, са седиштем у Београду 
- Врачар, Улица кнеза Милоша број 11, у року од 30 дана 
од дана доношења ове одлуке, закључиће уговор којим ће 
ближе уредити међусобне односе поводом успостављања 
права службености, и то из члана 1. ове одлуке.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у Службеном листу Града Новог Сада.

Члан 4.

Доношењем ове одлуке ставља се ван снаге Одлука 
Градског већа број: 351-1/2018-386-II од 5. септембра 2018. 
године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-1/2018-386-II
15. март 2019. године  
Нови Сад

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 10. став 1. Одлуке о изградњи, 

одржавању и пружању услуга телекомуникационог система 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
53/08, 69/13 и 59/18), на предлог Надзорног одбора ЈКП 
,,Информатика” Нови Сад, Градско веће Града Новог Сада, 
на 225. седници 15. марта 2019. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ УСЛОВИМА ЗА 
ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ 

СИСТЕМ ГРАДА НОВОГ САДА 

Члан 1.

Овим правилником утврђују се технички и други услови 
за прикључење објекта Корисника на Телекомуникациони 
систем Града Новог Сада, за пројектовање и грађење Кућне 
инсталације и простора за смештај телекомуникационе 
опреме, документација потребна за издавање претходне 
сагласности, сагласности и услова од стране Предузећа, 
као и услови и начин за успостављање и коришћење сер-
виса. 

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају 
следеће значење:

1.  Предузеће је ЈКП „Информатика”  Нови Сад.
2. Телекомуникациони систем је систем који обу-

хвата оптичку, кабловску и другу телекомуникациону 
инфраструктуру, у складу са одлуком којом се уређује 
изградња, одржавање и пружање услуга Телекому-
никационог система Града Новог Сада.

3. Сервис је услуга: закупа оптичких влакана (Dark fiber 
услуга), коришћења оптичких влакана (IRU услуга), 
колокације, VoIP-а и видео надзора.
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4. Закуп оптичких влакана (Dark fiber услуга) је 
услуга закупа jeднoг пaрa oптичких влaкaнa дуж 
угoвoрeних деoницa у тoку трajaњa угoвoренoг 
пeриoдa.

5. Коришћење оптичких влакана (IRU услуга) је 
услуга нeoпoзивoг кoришћeњa jeднoг пaрa oптичких 
влaкaнa које Предузеће предаје Kориснику на ексклу-
зивну употребу дуж угoвoрeних деoницa у тoку 
трajaњa угoвoрeнoг пeриoдa.

6. Колокацијa је услуга изнajмљивaњa физичкoг 
прoстoрa и тeхничких сaдржaja Предузећа кojи су 
нeoпхoдни Кориснику зa смeштaj и пoвeзивaњe 
пoтрeбнe oпрeмe у сврху пружaњa услугa Корисника, 
путем Телекомуникационог система. 

7. VoIP  је услуга која омогућава пренос говорне и визу-
елне комуникације путем Интернет протокола.

8. Видео надзор је услуга којом се омогућава креирање 
и пренос видео сигнала, креирање и складиштење 
видео записа, као и приказ видео сигнала путем 
софтвера на одговарајућим уређајима.

9. Корисник је физичко лице, правно лице или пред-
узетник  који користи или жели да користи услуге 
Телекомуникационог система или сервиса и давалац 
телекомуникационе услуге који као физичко или 
правно лице гради, поседује и користи телекомуни-
кациону мрежу или пружа телекомуникациону услугу.

10. Корисник сервиса је јавно комунално предузеће и 
друго јавно предузеће, јавна служба, установа и друга 
организација чији је оснивач Град Нови Сад или се 
финансира средствима из буџета Града Новог Сада, 
а која користи или жели да користи услугу сервиса. 

11. Прикључак на Телекомуникациони систем је 
физичка тачка на којој се Кориснику омогућава 
приступ Телекомуникационом систему и састоји се 
од:
- на нивоу водова: телекомуникационе канализације, 
ревизионог окна, простора за смештај опреме,

- на пасивном нивоу: оптичког и других каблова, каб-  
ло вске спојнице, приводног ормана са припадајућом 
пасивном опремом, и

- на активном нивоу: активне телекомуникационе 
опреме у приводном орману.

12. Кућна инсталација за пренос телекомуникационих 
сигнала и успостављање и коришћење сервиса 
је инсталација за пренос података путем Теле-
комуникационог система од приводног ормана до 
утичница у објекту Корисника (у даљем тексту: Кућна 
инсталација). 

  Кућна инсталација се састоји од:
- оптичког кабла са одговарајућим бројем и врстом 
оптичких влакана од приводног ормана до 
разводног ормана, као и до других инсталација у 
објекту Корисника,

- припадајуће пасивне опреме: панела, кабловских 
канала, инсталационих цеви и кутија, 

- четворопаричних бакарних каблова са упреденим 
парицама, других каблова и утичница, и

- техничких средстава и уређаја за успостављање 
и коришћење сервиса.

13. Претходна сагласност о испуњености технич-
ких услова за прикључење објекта Корисника на 
Телекомуникациони систем је сагласност коју инве-
ститор прибавља од Предузећа пре почетка извођења 
радова на изградњи објекта и извођења других 
грађевинских радова на објекту.

14. Сагласност за прикључење објекта Корисника 
на Телекомуникациони систем је сагласност коју 
инвеститор прибавља од Предузећа по завршетку 
изградње и извођења других грађевинских радова 
на објекту.

15. Претходни услови и сагласност на пројектну 
документацију за изградњу других комуналних 
инфраструктура су услови и сагласност које је 
инвеститор дужан да прибави од Предузећа пре 
почетка изградње и  извођења других грађевинских  
радова на комуналној инфраструктури.

16. Претходна сагласност за извођење радова који 
се изводе у непосредној близини делова Телеко-
муникационог система и радова којима се може 
угрозити Телекомуникациони систем и вршење 
надзора над радовима је сагласност коју је инве-
ститор дужан да прибави од Предузећа, пре почетка 
извођења радова који се изводе у непосредној бли-
зини делова Телекомуникационог система и радова 
којима се може угрозити Телекомуникациони систем 
или неки његов део, као и надзор над тим радовима 
од стране Предузећа.

1. Технички и други услови за прикључење објекта 
 Корисника на Телекомуникациони систем, за 
 пројектовање и грађење Кућне инсталације и 
 простора за смештај телекомуникационе опреме   
 у објекту Корисника

Члан 3.

Техничким и другим условима за прикључење објекта 
Корисника на Телекомуникациони систем утврђују се услови 
за прикључење објекта Корисника на Телекомуникациони 
систем и то од регулационе линије до објекта Корисника, 
обухватајући и приводни орман у објекту Корисника.

По правилу величина приводног ормана, капацитет 
оптичког кабла и телекомуникациона опрема у техничким 
и другим условима за прикључење из става 1. овог члана 
утврђује се у зависности од броја Корисника у објекту и 
њихових потреба, као и расположивих ресурса Телекому-
никационог система.

Техничким и другим условима за прикључење из става 
1. овог члана утврђује се  ниво водова, пасивни ниво и 
активни ниво Прикључка на Телекомуникациони систем, у 
складу са:

1. Техничким условима за полиетиленске цеви малог 
пречника за кабловску канализацију („ПТТ весник", 
број 25/87),

2. Техничким условима за телекомуникационе каблове 
са мономодним оптичким влакнима („ПТТ весник", 
број 13/88 и двоброј 7-8/04 ),

3. Упутством о полагању и монтажи оптичких каблова 
(„ПТТ Весник", бр. 4/89 и 33/91),

4. Збирком прописа из области линија и мрежа, ЛН- VII 
(Телекомуникационе мреже са оптичким кабловима, 
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ЗЈПТТ/1998 и измене и допуне „ПТТ Весник“, двоброј 
7-8/04),

5. Ethernet стандардом IEEE 802.3, и
6. Правилником о техничким и другим захтевима при 

изградњи пратеће инфраструктуре потребне за 
постављање електронских комуникационих мрежа, 
припадајућих средстава и електронске комуникационе 
опреме приликом изградње пословних и стамбених 
објеката („Службени гласник РС“, број 123/12).

Члан 4.

Техничким и другим условима за пројектовање и грађење 
Кућне инсталације утврђују се услови за пројектовање и 
грађење Кућне инсталације и то од приводног ормана до 
утичница у објекту Корисника.

По правилу, технички и други услови за пројектовање 
и грађење Кућне инсталације из става 1. овог члана утврђују 
се у зависности од броја Корисника у објекту и њихових 
потреба, и садрже податке о  потребном броју утичница, 
капацитету интерфејса и врсти сервиса, а у складу са:

1. Техничким условима за телекомуникационе каблове 
са мономодним оптичким влакнима („ПТТ весник", 
број 13/88 и двоброј 7-8/04),

2. Упутством о полагању и монтажи оптичких каблова 
(„ПТТ Весник", бр. 4/89 и 33/91),

3. Збирком прописа из области линија и мрежа, ЛН- VII 
(Телекомуникационе мреже са оптичким кабловима, 
ЗЈПТТ/1998 и измене и допуне „ПТТ Весник“, двоброј 
7-8/04),

4. СРПС Н.Б2.741 - Заштита од електричног удара,
5. СРПС Н.Б2.743 - Заштита од прекомерних струја,
6. СРПС Н.Б2.754 - Уземљење и заштитни проводници,
7. ИСО/ИЕЦ 11801СЕ; ТИА/ЕИА 568А/Б; ЕН 50173 

Каблови класе Е (категорија 6),
8. ИСО/ИЕЦ 8877 Утичнице и конектори типа RJ-45, и
9. Правилником о техничким и другим захтевима при 

изградњи пратеће инфраструктуре потребне за 
постављање електронских комуникационих мрежа, 
припадајућих средстава и електронске комуникационе 
опреме приликом изградње пословних и стамбених 
објеката.

Члан 5.

Техничким и другим условима за простор за смештај 
телекомуникационе опреме у објекту Корисника, одређује 
се величина, опремљеност, положај и други услови које 
треба да испуњава простор за смештај опреме, односно 
услови за пројектовање и грађење простора за смештај 
опреме у зависности од броја Корисника у објекту и њихових 
потреба, као и расположивих ресурса Телекомуникацио-
ног система. 

По правилу, простор из става 1. овог члана треба да 
има:

 минималну површину од 2mх2m и висину од 2,1m, 
 врата са бравом, која се закључавају, 
 антистатички под,
 природну вентилацију и/или уграђену опрему за 

климатизацију, 
 адекватно осветљење, и
 напајање електричном енергијом преко посебно 

намењеног бројила смештеног у објекту Корисника. 

2. Документација потребна за издавање претходне 
 сагласности, сагласности и услова од стране 
 Предузећа

Члан 6.

Подносилац захтева за издавање Претходне сагласно-
сти о испуњености техничких услова за прикључење 
објеката Корисника на Телекомуникациони систем, уз зах-
тев прилаже:

- важећи акт о урбанистичким условима или извод из 
урбанистичког плана,

- доказ о уплати трошкова издавања Претходне 
сагласности о испуњености техничких услова за 
прикључење објеката Корисника на 
Телекомуникациони систем, и

- друге доказе, у зависности од посебних услова 
утврђених законом.

Члан 7.

Подносилац захтева за издавање Сагласности за 
прикључење објеката Корисника на Телекомуникациони 
систем, за објекте за које је издата Претходна сагласност 
о испуњености техничких услова за прикључење објеката 
Корисника на Телекомуникациони систем из члана 6. овог 
правилника,  уз захтев прилаже:

- пројектну документацију,  у складу са законом,
- решење којим се одобрава извођење радова у складу 

са законом,
- доказ о уплати трошкова издавања Сагласности за 

прикључење објеката Корисника на Телекомуника-
циони систем, и

- друге доказе, у зависности од посебних услова 
утврђених законом.

 Подносилац захтева за издавање Сагласности за 
прикључење објеката Корисника на Телекомуникациони 
систем, за објекте који су изграђени пре ступања на снагу 
овог правилника,  уз захтев прилаже:

- доказ о власништву за објекат Корисника,
- за објекте у поступку озакоњења фотокопију пријаве 

изграђеног, односно реконструисаног објекта без 
грађевинске, односно употребне дозволе,  

- копију плана, 
- доказ о уплати трошкова издавања Сагласности за 

прикључење објеката Корисника на Телекомуника-
циони систем, и

- друге доказе, у зависности од посебних услова 
утврђених законом.

     Члан 8.

Подносилац захтева за издавање Претходних услова 
и давање сагласности на пројектну документацију за 
изградњу других комуналних инфраструктура дужан је да 
уз захтев приложи: 

- важећи акт о урбанистичким условима или извод из 
урбанистичког плана, као и катастарску копију плана 
водова на планираној траси, и

- доказ о уплати трошкова издавања  Претходних услова 
и давања сагласности на пројектну документацију за 
изградњу других комуналних инфраструктура. 



страна 360. – Броj 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 22. март 2019.

Члан 9.

Подносилац захтева за издавање Претходне сагласно-
сти за извођење радова који се изводе у непосредној бли-
зини делова Телекомуникационог система и радова којима 
се може угрозити Телекомуникациони систем и вршење 
надзора над радовима уз захтев прилаже: 

- решење којим се одобрава извођење радова у складу 
са законом,

- пројектну документацију, и
- доказ о уплати трошкова издавања Претходне 

сагласности за извођење радова који се изводе у 
непосредној близини делова Телекомуникационог 
система и радова којима се може угрозити 
Телекомуникациони систем и вршења надзора над 
радовима. 

3.  Услови и начин за успостављање и коришћење 
  сервиса

3.1. Закуп оптичких влакана (Dark fiber услуга) и 
  коришћење оптичких влакана (IRU услуга)

Члан 10.

Предузеће на успостављању и коришћењу сервиса Dark 
fiber услуга и IRU услуга обавља пројектовање, изградњу 
и одржавање оптичких влакана закупљених од стране Корис-
ника.

Техничким и другим условима за успостављање и 
коришћење сервиса из става 1. овог члана утврђују се 
услови за успостављање и коришћење сервиса, а у вези 
са закупом и одржавањем оптичких влакана на уговоре-
ним деоницама у току трајања уговореног периода.

По правилу, технички и други услови за успостављање 
и коришћење сервиса из става 1. овог члана утврђују се у 
зависности од нивоа изграђености и расположивости Теле-
комуникационог система, потребног капацитета оптичких 
влакана, удаљености локација између којих је потребно 
успоставити и користити сервисе, као и временског пери-
ода закупа оптичких влакана.

Технички и други услови за успостављање и коришћење 
сервиса из става 1. овог члана утврђују се у складу са зако-
ном којим се уређују електронске комуникације и законом 
којим се уређује  планирање и изградња.

Техничка средства која су потребна Кориснику за 
успостављање и коришћење сервиса из става 1. овог члана 
су:

-  завршни оптички елементи (завршна оптичка кутија 
или оптички patch panel), и

- пасивна мрежна опрема која представља инсталаци-
они развод - оптички каблови.

3.2. Колокација

Члан 11.

Колокација је намењена искључиво зa пoтрeбe пружања 
сервиса IRU услуге.

Опрема која се смешта у простор Предузећа за услугу 
Колокације мора задовољити одговарајуће препоруке 
Међународне уније за телекомуникације (ITU-Т) и стан-

дарде Европског института за стандардизацију из области 
телекомуникација (ETSI).

3.3. VоIP 

Члан 12.

Успостављање и коришћење сервиса VoIP-а врши се у 
циљу креирања, преноса и размене гласовне комуникације, 
видео комуникације, инстант порука (instant messaging) и 
других сервиса путем одговарајућих уређаја.

Техничко-технолошку целину сервиса VoIP-а чине тех-
ничка средства и уређаји за успостављање и коришћење 
сервиса VoIP-а код Корисника сервиса и Предузећа.   

Техничка средстава и уређаји за успостављање и 
коришћење сервиса VoIP-а код Корисника сервиса су:

- кориснички уређаји - телефони са припадајућим 
лиценцама,

- активни мрежни уређаји за пренос и размену гласовне 
комуникације, видео комуникације, инстант порука 
(instant messaging) и других сервиса (VoIP gateway, 
GSM gateway, итд.),

- пасивна мрежна средства - инсталациони развод по 
објекту, и

- комуникациони ормар са припадајућим елементима.
Техничка средства и уређаји за успостављање и 

коришћење сервиса VoIP-а за потребе Техничког центра 
Предузећа су:

- серверска инфраструктура (физичка и виртуелна) са 
потребним софтвером за обједињену комуникацију 
(обраду позива) и припадајућим лиценцама,

- активни мрежни уређаји за пренос и размену гласовне 
комуникације, видео комуникације, инстант порука 
(instant messaging) и других сервиса (VoIP gateway, 
GSM gateway итд.),

- пасивна мрежна средства - инсталациони развод по 
објекту, 

- адаптери за аналогне телефоне/факс машине, и
- софтвер контакт центра и припадајуће лиценце.
Корисник сервиса доставља иницијативу за 

успостављање и коришћење сервиса VoIP-а Предузећу на 
основу свог посебног акта, a путем ресорне градске управе.

 Технички и други услови за успостављање и коришћење 
сервиса VoIP -а утврђују се у складу законом којим се уређују 
електронске комуникације и законом којим се уређује  
планирање и изградња.

Активности Предузећа на успостављању и коришћењу 
сервиса VoIP-а су:

1. израда пројектне документације за успостављање и 
коришћење сервиса VoIP-а код Корисника сервиса 
и Техничког центра Предузећа,

2. изградња Кућне инсталације за успостављање и 
коришћење сервиса VoIP-а код Корисника сервиса 
и Техничког центра Предузећа,

3. прикључење Кућне инсталације Корисника сервиса 
и/или Техничког центра Предузећа на Телеко му-
никациони систем, 

4. инсталација и администрација софтвера за обједи-
њену комуникацију (обраду позива) и софтвера 
контакт центра, и
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5. постављање и администрација пратећих уређаја за 
успостављање и коришћење сервиса VoIP-а Корис-
ника сервиса и Техничког центра Предузећа.

3.4. Видео надзор

Члан 13.

Успостављање и коришћење сервиса видео надзора 
врши се у циљу креирања и преноса видео сигнала, 
креирања и складиштења видео записа, као и приказа 
видео сигнала путем софтвера, на одговарајућим уређајима.

Техничко-технолошку целину сервиса видео надзора 
чине техничка средства и уређаји код Корисника сервиса, 
за потребе надзорног центра Корисника и Техничког цен-
тра надзорног система Предузећа.    

Техничка средстава и уређаји за креирање, прихватање 
и пренос видео сигнала код Корисника сервиса су:

- камере за креирање видео сигнала са потребним 
софтвером и припадајућим лиценцама, 

- активни мрежни уређаји за прихватање и пренос видео 
сигнала,

- пасивна мрежна средства- инсталациони развод по 
објекту, и

- пратећи уређаји за повезивање са осталим системима 
техничке заштите.

Техничка средстава и уређаји за потребе надзорног 
центра Корисника су:

- надзорне радне станице са потребним софтвером и 
припадајућим лиценцама,

- активни мрежни уређаји за прихватање и пренос видео 
сигнала,

- пасивна мрежна средства- инсталациони разводи, 
- уређај за прихват видео сигнала и креирање и 
складиштење видео записа са потребним софтвером 
и припадајућим лиценцама, и 

- пратећи уређаји за повезивање са осталим системима 
техничке заштите.

 Техничка средства и уређаји за потребе Техничког цен-
тра надзорног система Предузећа су:

- серверска инфраструктура (физичка и виртуелна) са 
потребним софтвером и припадајућим лиценцама,

- надзорне радне станице са потребним софтвером и 
припадајућим лиценцама,

- систем за креирање и складиштење видео записа 
(физичка и виртуелна сториџ инфраструктура) са 
потребним видео менаџмент софтвером и припадајућим 
лиценцама, 

- активни мрежни уређаји за прихватање и пренос видео 
сигнала, и

- пасивна мрежна средства- инсталациони развод 
Техничког центра надзорног система Предузећа.

Корисник сервиса доставља иницијативу за успос-
тављање и коришћење сервиса видео надзора Предузећу 
на основу свог посебног акта, a путем ресорне градске 
управе. 

Технички и други услови за успостављање и коришћење 
сервиса видео надзора утврђују се у складу са законом 

којим се уређују електронске комуникације и законом којим 
се уређује  планирање и изградња.

Активности Предузећа на успостављању и коришћењу 
сервиса видео надзора су:

1. израда пројектне документације за успостављање и 
коришћење сервиса видео надзора Корисника 
сервиса, надзорног центра Корисника и Техничког 
центра надзорног система Предузећа,

2. изградња Кућне инсталације за успостављање и 
коришћење сервиса видео надзора  Корисника 
сервиса, надзорног центра Корисника и Техничког 
центра надзорног система Предузећа,

3. прикључење Кућне инсталације Корисника сервиса 
на Телекомуникациони систем, 

4. прикључење надзорног центра Корисника на Технички 
центар надзорног система Предузећа путем 
Телекомуникационог система,

5. креирање и складиштење видео записа Корисника 
сервиса, 

6. инсталација и администрација системског софтвера, 
видео менаџмент софтвера и софтвера за зaштиту 
и сигурнoст сервера и надзорних радних станица, и

7. подешавање пратећих уређаја за повезивање са 
осталим системима техничке заштите.

Технички услови за смештај техничких средстава и 
уређаја за успостављање и коришћење сервиса видео над-
зора:

1. техничка средства и уређаји се морају  сместити  тако  
да се не премаше  максималне  дозвољене  дужине    
каблирања,  

2. техничка средства и уређаји се морају  сместити  што 
даље  од могућих  извора  електромагнетских  сметњи,    
других  инсталација  које  могу  лоше  утицати  на 
квалитет услуге  и/или сигурност, 

3. техничка средства и уређаји не смеју  се сместити  
испод  нивоа  подземних  вода  уколико  нису  пред-
виђене  одговарајуће  мере  против  продора  воде,

4. за просторе  који  имају  могућност  проширења  
потребно  је  избегавати смештање техничких сред-
става и уређаја на локације  на којима  је планирано  
проширење,

5. препоручује  се смештај техничких средстава и уређаја  
у доступном  подручју  објекта  на  начин  којим  се 
не нарушава  функционалност  путева  за евакуацију,

6. опрема  и делови  других система  који  нису  намењени  
директној  подршци  функцији  видео надзора или га 
угрожавају, морају бити одвојени,

7. простори за смештање техничких средстава и уређаја 
се морају  на одговарајући  начин  заштити  од  нео-
влашћеног  приступа,

8. разводни орман се поставља што је могуће  ближе  
средишту  подручја  које  опслужује,

9. разводни орман се по правилу  не смешта  у радне  
просторије  ако простор  за  смештај  није  одвојен  
од остатка  радног  простора  и ако нису  предузете  
мере  којима  се спречава  ометање  радних  процеса  
(ширење  буке  вентилатора  припадајућих  активних  
уређаја,  загревање  и сл.),
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10. приликом смештања  разводног ормана мора  се 
обезбедити   доступност  каблова активних мрежних 
уређаја, уређаја за складиштење видео записа и 
преспојених  панела, уз  обезбеђивање  минималног  
савијања  каблова,

11. камера треба да буде смештена у одговарајућем  
кућишту са одговарајућом IP заштитом, отпорном на 
ударце и поставља се на место које мора омогућити 
преглед штићеног простора и онемогућити опструкцију 
њеног рада, 

12. уређај за креирање и складиштење видео записа по 
правилу треба да буде смештен у разводни орман, 
и

13. активни мрежни уређај треба да има одговарајући 
број портова за складиштење и пренос видео сигнала 
и смешта се у разводни орман.

При успостављању и коришћењу сервиса видео над-
зора електрична  инсталација  напајања техничких сред-
става и уређаја изводи се:

1. уз постојање одговарајуће редундансе, у складу са 
бројем и електричним карактеристикама техничких 
уређаја,  

2. у ситуацијама прекида електричног напајања до 
минимум пет минута, по правилу тако да се предвиђа 
напајање  преко  одговарајућег  беспрекидног  извора  
напајања  (UPS),  и

3. тако да изједначење  потенцијала  и уземљење буде  
у складу  са релевантним  прописима  и  SRPS EN 
50310. 

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2019-130-II
15. март 2019. године  
Нови Сад

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 37. 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, 27/14 и 9/19), на предлог 
Комисије за борбу против дрога, Градско веће Града Новог 
Сада на 225. седници од 15. марта 2019. године доноси

П Р О Г Р А М
ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА 

ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се активности на превенцији 
злоупотребе дрога, које ће се реализовати у 2019. години 
путем пројеката који имају за циљ континуирану превенцију 

злоупотребе дрога на територији Града Новог Сада, 
промовисање живота без дрога и спречавање њеног 
коришћења. 

2. За реализацију овог програма средства су планирана 
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", број 58/18), у укупном износу 
од 4.150.000,00 динара.

3. Средства из тачке 2. овог програма распоредиће се 
за:

1) пројекте промоције здравих стилова живота 
младих без употребе дрога и промоције волон-
терства у превенцији злоупотребе дрога 

Пројекти промоције здравих стилова живота младих, 
без употребе дрога имају за циљ унапређење и очување 
здравља младих и усвајање одговорног понашања у вези 
са здрављем. 

Пројекти промоције волонтерства у превенцији злоупо-
требе дрога имају за циљ промоцију волонтерских актив-
ности и ангажовања шире друштвене заједнице у превенцији 
злоупотребе дрога.

2) пројекте едукације о штетном утицају дрога 
и превентивним мерама

Пројекти едукације о штетном утицају дрога и превен-
тивним мерама обухватају:

 - едукацију деце предшколског узраста,
 - едукацију деце школског узраста и младих,
 - едукацију родитеља и старатеља, и
 - едукацију запослених у образовању и другим секто-
рима укљученим у превенцију зависности од психоак-
тивних супстанци.

Едукација деце предшколског узраста има за циљ 
унапређење менталног здравља деце, подстицање дечијег 
самопоштовања и  заштиту личности од поремећаја 
здравља.

Едукација деце школског узраста и младих има за циљ 
подизање нивоа знања и свести код деце школског узра-
ста и младих о штетном утицају и последицама употребе 
дрога, као и едукацију ових лица (едукација вршњачких 
едукатора) о најефикаснијим начинима информисања и 
мотивисања деце школског узраста и младих за правилне 
изборе и одупирање притисцима и изазовима савременог 
друштва. Ови пројекти треба да буду информативног и 
едукативног карактера, да су прилагођени узрасту деце и 
младих, прихватљиви и разумљиви.

Едукација родитеља и старатеља има за циљ едукацију 
родитеља и старатеља о штетним утицајима и последи-
цама употребе дрога, њихово оспособљавање за добру 
комуникацију са децом и јачање способности породице за 
решавање кризних момената.

Едукација запослених у образовању и другим секторима 
укљученим у превенцију зависности од психоактивних суп-
станци има за циљ подизање нивоа знања васпитача, 
наставника, педагога, психолога и других запослених о 
штетним утицајима и последицама употребе дрога на теле-
сно, социјално и ментално здравље деце, као и едукацију 
ових лица (едукација едукатора) о најефикаснијим начи-
нима информисања и мотивисања деце за правилне изборе 
и одупирање притисцима у изазовима савременог друштва 
(едукација за вођење психолошких радионица, трибина, 
организовање и спровођење анкета, истраживања и дру-
гих креативних активности којима се доприноси превенцији 
зависности од психоактивних супстанци).
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Пројекти едукације из става 1. ове подтачке могу се реа-
лизовати путем предавања, семинара, трибина, вршњачке 
едукације, пројеката за младе кроз теренски рад, као и 
путем интернета и отворене телефонске линије за давање 
информација о превенцији зависности од дрога, дрогама 
и њиховој злоупотреби.

3) пројекте вршњачког саветовања младих и чла-
нова њихових породица

Пројекти вршњачког саветовања младих и чланова 
њихових породица имају за циљ да се младима и члано-
вима њихових породица пруже адекватни, ефикасни и пот-
пуни одговори и савети у вези са штетним утицајем и после-
дицама употребе дрога и превентивним мерама.  

4) пројекте превенције рецидива, штетних последица 
коришћења дроге и смањења штете

Активности превенције рецидива, штетних последица 
коришћења дроге и смањења штете имају за циљ да се 
родитељима, старатељима, члановима породице и лицима 
код којих постоји злоупотреба дрога пружи адекватнија, 
ефикаснија и потпунија помоћ у решавању проблема 
злоупотребе дрога, односно да се изврши стабилизација 
њиховог психичког стања, посебно у односу на узимање 
дрога кроз апстиненцију или супституцију, рехабилитацију 
и социјалну реинтеграцију њиховим укључивањем у 
различите облике друштвеног живота, побољшањем 
квалитета живота и смањењем штетних последица 
проузрокованих коришћењем дрога. 

Циљ ових пројеката је и да се препознају лица код којих 
постоји злоупотреба дрога, а још није развијена зависност, 
као и ефикасно откривање оних којима је потребна стручна 
помоћ, односно да се лица код којих постоји злоупотреба 
дрога мотивишу да прекину или смање узимање дрога, а 
лица која имају развијену зависност да што пре започну 
лечење.

Циљ је и спречавање последица зависности од дрога, 
првeнствено ХИВ и хепатитис Ц инфекција, других телесних 
и психичких болести и криминогеног понашања.

Пројекти превенције рецидива, штетних последица 
коришћења дроге и смањења штете се могу реализовати 
кроз непосредни контакт са зависницима, родитељима, 
старатељима, члановима породице и лицима код којих 
постоји злоупотреба и/или зависност од дрога, као и путем 
е-маил саветовања, успостављања отворене телефонске 
линије за давање информација о дрогама, њиховој 
злоупотреби и лечењу.

5)  пројекте обележавања значајних датума и израде 
и дистрибуције едукативног и промотивног мате-
ријала

Пројекти обележавања значајних датума и израде и 
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су 
пројекти који имају за циљ обележавање значајних датума 

(светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду и 
дистрибуцију едукативног и промотивног материјала ради 
упознавања грађана Града Новог Сада са превентивним 
мерама и штетним утицајима и последицама злоупотребе 
дрога.

4. Овај програм реализује Комисија за борбу против 
дрога у складу са Правилником о начину и поступку доделе 
средстава из буџета Града Новог Сада за програме и 
пројекте из области здравства.

5. Надзор над спровођењем овог програма обавља Град-
ска управа за здравство.

6. Комисија за борбу против дрога подноси Градском 
већу Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији 
овог програма.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-11/2019-II
15. март 2019. године  
Нови Сад

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,  81/09 - испр., 
64/10 – одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и 
члана 3. став 2. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта 
у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 11/15, 8/16, 74/16, 38/18 и 45/18), Градско 
веће Града Новог Сада, на 225. седници од  15. марта 2019. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ДОПУНАМА  РЕШЕЊА О  ПРОГРАМУ  
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА  2019. ГОДИНУ

I. У Решењу о Програму отуђења грађевинског земљишта 
за 2019.годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
3/19), у Програму који је саставни део овог решења у делу: 
„I. Програм отуђења грађевинских парцела у својини Града 
Новог Сада“, после тачке 6. додају се тач. од 7. до 11. које  
гласе:

”

7. Телеп – ул. Отона 
Жупанчића 6029/4 Нови Сад II 420 породично становање до П+1+Пк

8. Ср.Каменица – 
Мишелук II 4125/3 Сремска Каменица 495 породично становање до П+1+Пк

9.
угао ул. Паје 

Радосављевића и ул. 
Сентандрејски пут

634/10 Нови Сад I 297 парохијски дом П
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10. Руменка - ул. 
Партизанска 230 Руменка 427 породично становање до П+1+Пк

11. Каћ - ул. Партизанска 745 Каћ 533 породично становање до П+1+Пк

     II. У делу: „II. Програма отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада“, после тачке  7.  додају се тач. 8. 
и 9. које гласе: 

8. Телеп - ул.Морнарска 6950/3 Нови Сад II 704

вишепородично становање 
средњих густина у 
слободностојећим 

објектима и у прекинутим 
низовима (урбане виле)

до П+2+Пк

9.
угао Пута шајкашког 

одреда и ул.
Темеринске 

2733/2, 
2728/1 и  
2727/3

Нови Сад I 1249 станица за снабдевање 
горивом до П+1

   
III. У делу: „III. Програм отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта 

и формирања грађевинске парцеле“, после тачке 9. додају се тач. 10. и 11.  које гласе:

10. Булевар војводе Степе 
бр.111 10705/19 Нови Сад I 9 вишепородично 

становање

дограђен је 
стамбени простор 

у приземљу 
вишепородичног 
стамбеног објекта

11. Телеп - ул.Милана 
Савића 5860/16 Нови Сад II 46 породично  становање

изграђен је 
стамбени објекат 
спратности П+Пк

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-1/2019-2-II
15. март 2019. године 
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 14. став 3. Одлуке о јавном превозу на 

територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 60/10, 28/14, 69/14, 74/16, „Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 104/17 – УС и „Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 29/18 и 48/18) Градско веће Града Новог 
Сада, на 225. седници од 15. марта 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГРАМУ ПОСТАВЉАЊА 

НАДСТРЕШНИЦА НА АУТОБУСКИМ 
СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ 

ПРЕВОЗ ПУТНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се Програм постављања над-
стрешница на аутобуским стајалиштима на територији 
Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника 

за 2019. годину (у даљем тексту: Програм), који чини 
саставни део овог решења.

II. Програм обухвата набавку и постављање до 100 над-
стрешница на аутобуским стајалиштима на територији 
Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника.

III. За реализацију овог програма задужује се Градска 
управа за саобраћај и путеве (у даљем тексту: Градска 
управа).

Набавка и постављање надстрешница из тачке II. овог 
програма вршиће се у складу са прописима који регулишу 
јавне набавке.

IV. Средства за реализацију Програма у укупном износу 
од 20.000.000,00 динара обезбеђена су у буџету Града 
Новог Сада за 2019. годину.

V. Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VI. Градска управа подноси Градском већу Града Новог 
Сада извештај о реализацији Програма, са исказаним 
физичким и финансијским показатељима о извршеним 
активностима и утрошку средстава.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-929/2019-II
15. март 2019. године  
Нови Сад

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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ПРОГРАМ
ПОСТАВЉАЊА НАДСТРЕШНИЦА НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ

РЕД. 
БР. НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ ИЗНОС У 

ДИНАРИМА

1.

Набавка и постављање надстрешница на 10 аутобуских стајалишта у Каћу, 4 аутобуска 
стајалишта у Будисави, 7 аутобуских стајалишта у Ковиљу, 6 аутобуских стајалишта у 
Руменки, 7 аутобуских стајалишта у Кисачу, 2 аутобуска стајалишта у Степановићеву, 10 
аутобуских стајалишта у Ветернику, 15 аутобуских стајалишта у Футогу, 5 аутобуских 
стајалишта у Бегечу, 11 аутобуских стајалишта у Буковцу, 11 аутобуских стајалишта у 
Сремској Каменици, 3 аутобуска стајалишта у Лединцима, 2 аутобуска стајалишта у 
Шангају, 2 аутобуска стајалишта у Пејићевим салашима, 5 аутобуских стајалишта у Ченеју

УКУПНО: 100 надстрешница на аутобуским стајалиштима 20.000.000,00
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08) и члана 33. Одлуке о буџету Града Новог Сада 
за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 
58/18) и Решења  Градоначелника Града Новог Сада о 
употреби средстава текуће буџетске резерве Градској 
управи за образовање, број: 401-15/2019-II од 21.02.2019. 
године, на предлог  Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада на 225 седници  од  15. 
марта 2019. године  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

I

У Решењу о  Програму инвестиционих активности за 
основне школе  за 2019. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“ бр. 5/19), тачка III мења се и гласи:

„ III

Средства за реализацију Програма планирана су  у 
буџету Града Новог Сада за 2019. годину, у оквиру Про-
грама 9: Основно образовање и васпитање, у укупном износу 
од 232.733.197,00 динара, од чега за Програмску 
активност: Функционисање основних школа у износу 
од 62.785.657,00 динара, за Пројекат: Надоградња спрата 

-  ОШ „Прва војвођанска бригада“, у износу од 
59.682.000,00 динара, за Пројекат: Надоградња објекта 
-  ОШ „Ђура Даничић“, у износу од 32.480.000,00 динара, 
за Пројекат: Уређивање школског дворишта -  ОШ 
„Доситеј Обрадовић“, у износу од 12.180.000,00 динара, 
за Пројекат: Замена спољне столарије и обнова фасаде 
-  ОШ „Петефи Шандор“, у износу од 18.270.000,00 динара, 
за Пројекат: Енергетска санација објекта -  ОШ „Мирослав 
Антић“, у износу од 43.036.000,00 динара и за Пројекат: 
Израда тартан подлоге на теренима -  ОШ „Иво Лола 
Рибар“, у износу од 4.299.540,00 динара, све  из извора 
финансирања 01- Приходи из буџета, а у складу са оства-
реним приходима у буџету.“ 

II

Програм инвестиционих активности за основне школе 
за 2019. годину,  који је саставни део овог решења, мења 
се и гласи:

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ 
ЗА ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Средства за реализацију Програма инвестиционих 
активности за основне школе за 2019. годину, планирана 
су у буџету Града Новог Сада за 2019. годину, као трансфери 
осталим нивоима власти, у укупном износу од 232.733.197,00  
динара и распоређују се за Програмску активност и Пројекте: 

У оквиру Програмске активности: Функционисање 
основних школа, средства у износу од 62.785.657,00 
динара, распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА 

Редни 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

1.1. ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад
Завршетак радова на надоградњи постојећег објекта 
- наставак реализације уговорених обавеза из 2018. 
године

12.675.000,00

УКУПНО 12.675.000,00
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2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Редни 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

2.1. ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ Суфинансирање реализације пројекта примене 
обновљивих извора енергије у објектима јавне 
намене - уградња соларних панела за припрему 
топле потрошне воде

3.219.172,00

2. 2. ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ Суфинансирање реализације пројекта примене 
обновљивих извора енергије у објектима јавне 
намене - уградња топлотне пумпе капацитета 40 КW 
у објекту „Крајишник“

1.479.820,00

2. 3. ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад Суфинансирање реализације пројекта уградње 
котлова са већим степеном корисног дејства у јавним 
установама - реконструкција гасне топловодне 
котларнице

6.150.668,00

УКУПНО 10.849.660,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Редни 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

3.1. ОШ „Десанка Максимовић“ Футог Пројекат спортске сале 2.160.000,00

3.2. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад Пројекат реконструкције приземља 2.700.000,00

3.3. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад Пројекат за изградњу нове школе на локалитету 
„Југовићево“

6.900.000,00

3.4. ОШ „Иво Андрић“ Будисава - Израда пројекта прикључења на канализациону 
мрежу

- Израда пројекта видео надзора и пројекта уградње 
лед светла у објекте

83.000,00

340.000.00

3.5. ОШ „Свети Сава“ Руменка Озакоњење објекта (П+2) са теретаном и музичким 
кабинетом уз нову спортску дворану и свлачионице 
уз малу салу

462.000,00

3.6. ОШ „Алекса Шантић“ Степановићево Израда пројекта изведеног стања неопходног за 
добијање употребне дозволе

180.000,00

3.7. ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад Израда пројекта хидрантске мреже, пројекта 
електроенергетских инсталација - расвета, пројекта 
видео надзора,  пројекта дојаве пожара, пројекта 
дела хидротехничких инсталација и  пројекта 
адаптације простора

4.782.000,00

3.8. ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад - Пројекат изведеног стања објекта

- Технички преглед објекта

576.000,00

150.000,00

3.9. ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник Идејни пројекат „Стратегија за здраве и одрживе 
школе“

100.000,00

3.10. ОШ „Јован Поповић“ Нови Сад Израда енергетског пасоша 50.000,00

3.11. ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ Суфинансирање израде елабората енергетске 
ефикасности под називом: „Елаборат енергетске 
ефикасности за спортску дворану ОШ“Ђура Јакшић“ 
у Каћу“

90.513,00
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3.12. ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад Стручни надзор на суфинансирању реализације 
пројекта уградње котлова са већим степеном 
корисног дејства у јавним установама - 
реконструкција гасне топловодне котларнице

129.760,00

3.13. ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад Израда плана превентивних мера и услуга 
координатора за безбедност и здравље на раду на 
реконструкцији гасне топловодне котларнице

156.000,00

3.14. ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад Контролa усаглашености пројекта и техничкa 
контролу унутрашње гасне инсталације од стране  
„Нови Сад - Гас“ ДП

101.124,00

3.15. ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад Разне таксе и сагласности на реконструкцији гасне 
топловодне котларнице

50.000,00

3.16. ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад Координатор за безбедност и здравље на раду  на 
надоградњи  објекта  

48.000,00

УКУПНО 19.058.397,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Редни 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

4.1. OШ "Душан Радовић" Нови Сад - Табле за учионице
- Лаптоп рачунари

300.000,00
300.000,00

4.2. ОШ "Иван Гундулић" Нови Сад - Рачунарска опрема
- Професионална пећница у кухињи

600.000,00
1.200.000,00

4.3.
ОШ "Десанка Максимовић" Футог - Рачунарска опрема

- Фотокопир апарат
600.000,00
150.000,00

4.4. ОШ "Јован Дучић" Петроварадин Рачунарска опрема 600.000,00

4.5. ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад Опремање школске кухиње 8.672.520,00

УКУПНО 12.422.520,00

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Редни 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

5.1. ОШ "Ђура Јакшић" Каћ Рачунарска опрема 600.000,00

5.2. ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад Рачунарска опрема 600.000,00

5.3. ОШ "Људовит Штур" Кисач Рачунарска опрема 600.000,00

5.4. ОШ "Вељко Петровић" Бегеч Рачунарска опрема 600.000,00

5.5. ОШ "Прва војвођанска бригада" 
Нови Сад

- Набавка интерактивних табли 600.000,00

5.6. ОШ "Јован Јовановић Змај" Сремска 
Каменица

Две интерактивне табле 347.520,00

5.7. ОШ "Ђорђе Натошевић" Нови Сад Две интерактивне табле 347.520,00

5.8. ОШ "Свети Сава" Руменка Две интерактивне табле 347.520,00

5.9. ОШ "Десанка Максимовић" Нови Сад Две интерактивне табле 347.520,00

УКУПНО 4.390.080,00
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6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Редни 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

6.1. ШООИВ "Свети Сава" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.2. ОШ "Јосип Славенски" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.3. МШ "Исидор Бајић" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.4. Основна балетска школа Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.5. ШOСО "Милан Петровић" са д.ученика 
Нови Сад

Набавка књига 10.000,00

6.6. ОШ "Вељко Влаховић" Шангај Набавка књига 10.000,00

6.7. ОШ "Вук Караџић" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.8. ОШ "Ђура Даничић" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.9. ОШ "Душан Радовић" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.10. ОШ "Коста Трифковић" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.11. ОШ "Иван Гундулић" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.12. ОШ "Ђура Јакшић" Каћ Набавка књига 10.000,00

6.13. ОШ "Иво Андрић" Будисава Набавка књига 10.000,00

6.14. ОШ "Лаза Костић" Ковиљ Набавка књига 10.000,00

6.15. ОШ "Ђорђе Натошевић" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.16. ОШ "Иво Лола Рибар" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.17. ОШ "Јован Поповић" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.18. ОШ "Бранко Радичевић" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.19. ОШ "Васа Стајић" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.20. ОШ "Марија Трандафил" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.21. ОШ "Соња Маринковић" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.22. ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.23. ОШ "Доситеј Обрадовић" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.24. ОШ "Петефи Шандор" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.25. ОШ "Светозар Марковић Тоза" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.26. ОШ "Свети Сава" Руменка Набавка књига 10.000,00

6.27. ОШ "Људовит Штур" Кисач Набавка књига 10.000,00

6.28. ОШ "Алекса Шантић" Степановићево Набавка књига 10.000,00

6.29. ОШ "Милош Црњански" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.30. ОШ "Јожеф Атила" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.31. ОШ "Никола Тесла" Нови Сад Набавка књига 10.000,00

6.32. ОШ "Михајло Пупин" Ветерник Набавка књига 10.000,00

6.33. ОШ "Вељко Петровић" Бегеч Набавка књига 10.000,00

6.34. ОШ "Десанка Максимовић" Футог Набавка књига 10.000,00
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6.35. ОШ "Прва војвођанска бригада" Нови 
Сад

Набавка књига 10.000,00

6.36. ОШ "Мирослав Антић" Футог Набавка књига 10.000,00

6.37. ОШ "Јован Дучић" Петроварадин Набавка књига 10.000,00

6.38. ОШ "22.Август" Буковац Набавка књига 10.000,00

6.39. ОШ "Јован Јовановић Змај" Сремска 
Каменица

Набавка књига 10.000,00

УКУПНО 390.000,00

7.  ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ

Редни 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

7.1. ОШ "Иван Гундулић" Нови Сад Доградња постојећег видео надзора 1.000.000,00

7.2. ОШ "Ђорђе Натошевић" Нови Сад Паник расвета 2.000.000,00

УКУПНО 3.000.000,00

У оквиру Пројекта: Надоградња спрата -  ОШ „Прва војвођанска бригада“, средства у износу од 59.682.000,00  
динара, распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

1.1. ОШ „Прва Војвођанска бригада“ Нови 
Сад

Надорадња спрата изнад дела приземља постојеће 
зграде школе

58.800.000,00

УКУПНО 58.800.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Ред. 
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Износ у 

динарима

2.1. ОШ „Прва Војвођанска бригада“ Нови 
Сад

Стручни надзор за надоградњу спрата изнад дела 
приземља постојеће зграде школе

882.000,00

УКУПНО 882.000,00

У оквиру Пројекта: Надоградња објекта -  ОШ „Ђура Даничић“, средства у износу од 32.480.000,00 динара, 
распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

1.1. ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад Надоградња објекта изнад фискултурне сале 32.000.000,00

УКУПНО 32.000.000,00
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2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

2.1. ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад Стручни надзор за надоградњу објекта изнад 
фискултурне сале

480.000,00

УКУПНО 480.000,00

У оквиру Пројекта: Уређивање школског дворишта -  ОШ „Доситеј Обрадовић“, средства у износу од 12.180.000,00 
динара, распоређују се за:

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

1.1. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад Инвестиционо одржавање на побољшању услова 
коришћења објекта ( уређивање школског дворишта)

12.000.000,00

УКУПНО 12.000.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

2.1. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад Стручни надзор за инвестиционо одржавање на 
побољшању услова коришћења објекта (уређивање 
школског дворишта)

180.000,00

УКУПНО 180.000,00

У оквиру Пројекта: Замена спољне столарије и обнова фасаде -  ОШ „Петефи Шандор“, средства у износу од 
18.270.000,00 динара, распоређују се за:

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

1.1. ОШ „Петефи Шандор“ Нови Сад Инвестиционо одржавање на побољшању услова 
коришћења објекта (замена спољне столарије и 
обнова фасаде)

18.000.000,00

УКУПНО 18.000.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

2.1. ОШ „Петефи Шандор“ Нови Сад - Стручни надзор за инвестиционо одржавање на 
побољшању услова коришћења објекта (замена 
спољне столарије и обнова фасаде)

270.000,00

УКУПНО 270.000,00
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У оквиру Пројекта: Енергетска санација објекта -  ОШ „Мирослав Антић“, средства у износу од 43.036.000,00 
динара, распоређују се за:

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

1.1. ОШ „Мирослав Антић“ Футог Енергетска санација објекта (замена прозора и 
облагање фасаде каменом вуном)

42.400.000,00

УКУПНО 42.400.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

2.1. ОШ „Мирослав Антић“ Футог Стручни надзор за енергетску санација објекта 
(замена прозора и облагање фасаде каменом вуном)

636.000,00

УКУПНО 636.000,00

У оквиру Пројекта: Израда тартан подлоге на теренима -  ОШ „Иво Лола Рибар“, средства у износу од 4.299.540,00 
динара, распоређују се за:

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

1.1. ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад Израда тартан подлоге на постојећим теренима са 
пратећим мобилијаром

4.236.000,00

УКУПНО 4.236.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Ред. 
број

Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 
динарима

2.1. ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад  Стручни надзор за израду тартан подлоге на 
постојећим теренима са пратећим мобилијаром

63.540,00

УКУПНО 63.540,00
„

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2019-170-II
15. март 2019.  
Нови Сад

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 4. став 4. Правилника о методологији 

формирања цене услуге дневног боравка у основној школи 
за децу предшколског узраста са сметњама у развоју и 
учешћу корисника у трошковима услуге („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 6/19), Градско веће Града Новог 
Сада, на 225. седници од 15. марта 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ 
БОРАВКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ЗА ДЕЦУ 
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА 

У РАЗВОЈУ У ШКОЛИ ЗА ОСНОВНО И 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МИЛАН 

ПЕТРОВИЋ“ НОВИ САД, И У ДРУГИМ 
ОСНОВНИМ ШКОЛАМА КОЈЕ ОРГАНИЗУЈУ 

ОВАКАВ БОРАВАК ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Утврђује се цена услуге дневног боравка у основној 
школи за децу предшколског узраста са сметњама у развоју 
за 2019. годину у износу 46.973,00 динара месечно, по 
кориснику.

2. Цена услуге у дневном износу по кориснику утврђује 
се дељењем цене у месечном износу по кориснику из тачке 
1. овог решења, са бројем радних дана у месецу.

3. Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи 
Решење о утврђивању цене боравка деце предшколског 
узраста са сметњама у развоју у Школи за основно и средње 
образовање „Милан Петровић“ Нови Сад и у другим основ-
ним школама које организују овакав боравак („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 10/10).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-292/2019-II
15. март 2019. године  
Нови Сад

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 16. став 1. тачка 9. и став 2. Одлуке о 

уређењу Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 67/17 и 7/19), Градско веће Града Новог Сада, 
на 225. седници од 15. марта 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 

ЕЛЕКТРОНСКОГ ДИСПЛЕЈА БЕЗ ТОНА

Члан 1.

Овим решењем одређују се места за постављање елек-
тронског дисплеја без тона на јавним површинама, на 
територији Града Новог Сада, у складу са Елаборатом о 
постављању електронског дисплеја без тона, који је 
саставни део овог решења (у даљем тексту: Елаборат).

Члан 2.

Електронски дисплеј без тона поставља се на следећим 
местима:

Ред. 
број Локалитет

1. Булевар Михајла Пупина (Трг незнаног јунака)

2. Угао Булевара цара Лазара и Стражиловске 
улице

3. Плато СПЕНС-а (ка Улици Максима Горког)

4. Браће Рибникар (код Сredit agricole banka)

5. Фрушкогорска улица – Штранд

6. Угао Футошке улице и Цара Душана

7. Угао Булевара Европе и Футошког пута

8. Угао Булевара Европе и Хаџи Рувимове

9. Угао Булевара Европе и Косте Рацина

10. Корнелија Станковића (кружни ток)

11. Угао Булевар војводе Степе и Булевара 
Слободана Јовановића

12. Булевар војводе Степе (преко пута броја 44)

13. Угао Футошког пута и Булевара Слободана 
Јовановића

14. Угао Булевара патријарха Павла и Вршачке 
улице

15. Угао Футошког пута и Булевара кнеза Милоша

16. Угао Булевара кнеза Милоша и Булевара 
Јована Дучића

17. Новосадски пут (кружни ток Ветерник)

18. Угао Хајдук Вељкове и Новосадског сајма

19. Булевар Јаше Томића (код железничке станице)

20. Угао Венизелосове и Темеринске улице

21. Угао Сентандрејског пута и Партизанске улице

22. Угао Темеринске и Партизанске улице

23. Темерински пут (код Најлон пијаце)

24. Сентандрејски пут (кружни ток)

25. Угао Руменачког пута и Булевара Европе 
(кружни ток)
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Члан 3.

Прецизна микролокација и технички услови за постав-
љање електронског дисплеја без тона утврдиће се за сваки 
појединачни електронски дисплеј на основу извода из Ела-
бората у складу са Правилником о техничким и другим 
условима за постављање билборда и другог средства за 
оглашавање („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/19) 
и Елаборатом.

Члан 4.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а  објавиће 
се у „Службеном листу Града Новог Сада.“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-1/2019-120-II
15. март 2019. године  
Нови Сад

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

181
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 223. седници 
од 7. марта 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. БУМБИЋ ВЛАДАНУ, дипломираном правнику, проду-

жава се дужност в.д. начелника Градске управе за имовину 
и имовинско-правне послове, почев од 7. марта 2019. 
године, до постављења начелника Градске управе за имо-
вину и имовинско-правне послове по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже још месец дана.

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“, бр. 21/16, 113/17 и 113/17- др. закон), пропи-
сано 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. 

Имајући у виду да је Владан Бумбић, дипломирани 
правник, показо изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављо, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
а у циљу стварања неопходних услова за рад и функцио-
нисање Градске управе за имовину и имовинско-правне 
послове, одлучено је као у диспозитиву Решења. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-13/а
7. март 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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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 224. седници 
од 14. марта 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. БОЈАНА ДАБИЋ разрешава се дужности в.д. заме-

ника начелника Градске управе за имовину и имовинско-
правне послове, са 14. мартом 2019. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ           
Број: II- 020-4/2019-14/b
14. март 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

183
На основу члана 54. 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), на предлог Градског 
одбора за пронаталитетну популациону политику, Градо-
начелник Града Новог Сада доноси
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П Р О Г Р А М
ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ 

ПОЛИТИКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се активности пронатали-
тетне популационе политике, које ће се реализовати у 2019. 
години путем пројеката који имају за циљ усвајање потреб-
них знања из области заштите и унапређења репродуктив-
ног здравља, као и подстицање примене развојно приме-
реног и одговорног понашања и изградњу одговорног односа 
према планирању породице.

2. За реализацију овог програма средства су планирана 
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", број 58/18), у укупном износу 
од 2.000.000,00 динара.

3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се 
за:

1) пројекте едукације младих о репродуктивном 
      здрављу 

Пројекти едукације младих имају за циљ усвајање здра-
вих стилова живота, очување здравља и правилан развој 
младих путем изградње позитивних ставова према поро-
дици и рађању, њихово информисање о променама које 
се дешавају у пубертету у циљу едукације о безбедном 
сексуалном понашању и заштити репродуктивног здравља, 
као и мотивисање младих за одговорно и безбедно сексу-
ално понашање.

2) пројекте заштите репродуктивног здравља

Пројекти заштите репродуктивног здравља имају за циљ 
унапређење репродуктивног здравља како би се свакој 
трудници, породиљи и новорођенчету обезбедио највиши 
могући степен здравствене заштите.  

4. Избор пројеката из тачке 3. овог програма и реализацију 
Програма врши Градски одбор за пронаталитетну попула-
циону политику, у складу са Правилником о начину и 
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства.

5. Надзор над спровођењем овог програма обавља Град-
ска управа за здравство.

6. Градски одбор за пронаталитетну популациону поли-
тику подноси Градоначелнику Града Новог Сада годишњи 
извештај о реализацији овог програма.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-12/2019-II 
12. март 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

184
На основу члана 54. 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), на предлог Савета за 
праћење кретања оболевања од хроничних незаразних 
болести становништва Града Новог Сада, Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

П Р О Г Р А М
ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ 

БОЛЕСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се активности на превенцији 
хроничних незаразних болести, које ће се реализовати у 
2019. године путем пројеката који имају за циљ промоцију 
здравља и превенцију и контролу хроничних незаразних 
болести у општој популацији и високо ризичним категоријама 
становништва Града Новог Сада. 

2. За реализацију овог програма средства су планирана 
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", број 58/18), у укупном износу 
од 7.200.000,00 динара.

3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се 
за:

1) пројекте превенције и контроле кардиоваскуларних 
     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 ста-
новништва 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) пројекте 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, 
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- повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих 
стилова живота и повећању одговорности за сопствено 
здравље чиме се доприноси унапређењу здравстве-
ног 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) пројекте 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) пројекте 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 препору-
кама за најефикаснију превенцију, дијагностику и лечење 
хроничне опструктивне болести плућа.

5) пројекте 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 препору-
кама за најефикаснију превенцију, дијагностику и лечење 
болести мишићно-коштаног система.

4. Избор пројеката из тачке 3. овог програма и реализацију 
Програма врши Савет за праћење кретања оболевања од 
хроничних незаразних болести становништва Града Новог 
Сада у складу са Правилником о начину и поступку доделе 
средстава из буџета Града Новог Сада за програме и 
пројекте из области здравства.

5. Надзор над спровођењем овог програма обавља Град-
ска управа за здравство.

6. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада под-
носи Градоначелнику Града Новог Сада годишњи извештај 
о реализацији овог програма.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-13/2019-II 
12. март 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

185
На основу члана 5. став 4. Одлуке о раскопавању 

површина јавне намене („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 12/11, 56/12, 13/14, 69/14 и 74/16), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 
РАСКОПАВАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на План раскопавања површина 
јавне намене за 2019. годину, који је донела Градска управа 
за грађевинско земљиште и инвестиције, 14. фебруара 
2019. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-1085/2019-II 
7. март 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

186
На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08) и члана 22. Одлуке о установама културе чији 
је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16 и 
55/17), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ 

И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У 
КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ „РУМЕНКА“, РУМЕНКА
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I. Даје се сагласност на Правилник о измени  Правилника 
о организацији и систематизацији послова у Културном 
центру „Руменка“, Руменка, број: 63/2019 од 21. фебруара 
2019. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6/2018-150-II 
19. март 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

187
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08) и члана 5. став 2. Уговора о 
сарадњи, број 1993/2018-2-II од 13. децембра 2018. године, 
а у складу са Решењем Комесаријата за избеглице и 
миграције Републике Србије, број: 9-9/1357-1/1018 од 22. 
фебруара 2019. године, Градоначелник Града Новог Сада, 
дана 15. марта 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 
ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА 

СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ДОК 

СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, КРОЗ ДОДЕЛУ 
ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА 
ОКУЋНИЦОМ И ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ 
И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ПОПРАВКУ 
ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ 

КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

I. Образује се Комисија за избор корисника помоћи за 
побољшање услова становања интерно расељених лица 
на територији Града Новог Сада, док су у расељеништву, 
кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом 
и помоћи у грађевинском и другом материјалу за поправку 
или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом (у 
даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да:
- донесе правилник о раду Комисије,
- спроведе поступак избора корисника помоћи за 
побољшање услова становања интерно расељених 
лица на територији Града Новог сада, док су у 
расељеништву,

- након спроведеног поступка донесе одлуку о избору 
корисника са листом корисника рангираних према 
редоследу првенства на основу испуњености услова 
и броја добијених бодова,

- утврди предлог листе реда првенства, донесе одлуку 
о приговорима на листу и утврди коначну листу реда 
првенства,

- сарађује са Комесаријатом за избеглице и миграције 
Републике Србије и достави потребну документацију 
и извештаје о раду Комисије,

- друге послове од значаја за избор корисника помоћи.

III. Комисија има председника, заменика председника, 
три члана и њихове заменике.

IV. У Комисију се именују:

- за председника
  ЉИЉАНА КОКОВИЋ, помоћник Градоначелника Града 
Новог Сада,

- за заменика председника
  НЕНАД ДРАШКОВИЋ, Градска управа за социјалну и 
дечију заштиту,

- за чланове
1. ТАМАРА МИЛАНОВИЋ, Градска управа за социјалну 

и дечију заштиту,
2. ДУШАН НОВАКОВИЋ, Градска права за грађевинско 

земљиште и инвестиције,
3. ИВАНА АНИЋ ЋУРКО, Комесеријат за избеглице и 

миграције Републике Србије,
4. БРАНИСЛАВА БАЉОШЕВИЋ, Градска управа за 

имовину и имовинско-правне послове,

- за заменике чланова
1. ВЕРА ДУЊИЋ, Градска управа за социјалну и дечију 

заштиту, заменик члана Тамаре Милановић
2. СТОЈАН БУБЊЕВИЋ, Градска управа за грађевинско 

земљиште и инвестиције, заменик члана Душана 
Новаковића,

3. ПЕТАР БОЖОВИЋ, Комесаријат за избеглице и 
миграције Републике Србије, заменик члана Иване 
Анић Ћурко,

4. НЕВЕНКА ЗУБАНОВ, Градска управа за имовину и 
имовинско-правне послове, заменик члана Бранис-
лаве Баљошевић.

V. Стручне, административне и техничке послове за 
потребе Комисије обављају секретар Комисије и Градска 
управа за социјалну и дечију заштиту – Одсек за избегла, 
прогнана и расељена лица.

- за секретара се именује
  СНЕЖАНА САЛАТИЋ, Градска управа за социјалну и 
дечију заштиту.

VI. Обавезују се председник, заменик председника, чла-
нови, заменици чланова и секретар Комисије да потпишу 
Изјаву о непристрасности и поверљивости.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК           
Број: II-020-2/2019-1519 
15. март 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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188
На основу члана 10. став 2. Правилника о суфинансирању 

програма и пројеката из области заштите животне средине 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 45/14), на пред-
лог начелника Градске управе за заштиту животне сре-
дине, Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

ЗА 2019. ГОДИНУ

I. Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног 
конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма 
и пројеката из области заштите животне средине на 
територији Града Новог Сада за 2019. годину (у даљем 
тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да:
- испита благовременост и уредност поднетих пријава,
- прегледа и оцени све предлоге програма и пројеката 
пријављених на Јавни конкурс,

- сачини записник о благовремености и уредности под-
нетих пријава и о прегледу и оцени пријављених про-
грама и пројеката,

- сачини Листу вредновања и рангирања пријављених 
програма и пројеката и објави је на интернет страници 
Градске управе за заштиту животне средине, у року 
од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава,

- донесе одлуку о приговору на Листу вредновања и 
рангирања пријављених програма и пројеката у року 
од седам дана од дана пријема приговора,

- достави Градоначелнику Града Новог Сада извештај 
о спроведеном поступку Јавног конкурса са записни-
ком и предлогом Листе вредновања и рангирања 
пријављених програма и пројеката са висином сред-
става за сваки од предложених програма и пројеката, 
као и предлог закључка о избору програма и пројеката 
са износом средстава за суфинанисрање, у року од 
15 дана од дана њеног доношења и

- прати реализацију уговора који су закључени са корис-
ницима средстава и о томе обавештава начелника 
Градске управе за заштиту животне средине.

III. Којмисија има председника, заменика председника, 
два члана и два заменика члана.

IV. У комисију се именују:

- Председник
  СЛОБОДАН ЦВЕТКОВИЋ, самостални саветник у 
Градској управи за заштиту животне средине

- Заменик председника
  мр ДРАГИЦА БРАНКОВИЋ, самостални саветник у 
Градској управи за заштиту животне средине

- Члан
  ЈЕЛЕНА МОРАВСКИ, самостални саветник у Градској 
управи за заштиту животне средине

- Заменик члана
  РАДМИЛА РАКОВИЋ, самостални саветник у Градској 
управи за заштиту животне средине

- Члан
  ЈЕЛЕНА ШИМАЛА, млађи саветник у Градској управи 
за заштиту животне средине

-  Заменик члана
  БОЈАНА ПАЂЕН, саветник у Градској управи за заштиту 
животне средине

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2019-12-II 
13. март 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

189
На основу члана 140. став 1. Одлуке о уређењу Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 67/17 
и 7/19), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈА ЗА 

ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДИСПЛЕЈА 
БЕЗ ТОНА

I. У комисију за спровођење конкурса за доделу локација 
за постављање електронског дисплеја без тона именују 
се:

- за председника:
  СНЕЖАНА СРЕЋКОВ, Служба извршних органа Града 
Новог Сада,

- за чланове:
  ГОРДАНА ВУКОВИЋ, Градска управа за комуналне 
послове и

  МИРОСЛАВ ОБРАДОВИЋ, Градска управа за кому-
налне послове

- за секретара:
  ПРЕДРАГ ДАШИЋ, Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

II. О накнади за рад председника, чланова и секретара 
Комисије за спровођење конкурса за доделу локација за 
постављање електронског дисплеја без тона (у даљем тек-
сту: Комисија), одлучује Градоначелник, посебним актом.
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III. Стручне и административне послове за потребе 
Комисије, обављаће Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 351-1/2019-158-II 
4. март 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за заштиту животне средине
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На основу члана 54. став 4. Закона о заштити природе 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 36/09, 88/10, 
91/10-испр., 14/16 и 95/18) и члана 11. став 1. алинеја 12. 
Одлуке о градским управама Града Новог Сада (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 
60/10, 69/13 и 70/16), Градска управа за заштиту животне 
средине доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ 

''ПАРК ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ 
КАМЕНИЦИ'' ЗА 2019. ГОДИНУ

 I. Даје се сагласност на Програм управљања Спомеником 
природе ''Парк института у Сремској Каменици'' за 2019. 
годину, који је усвојио Управни одбор Установе заједничких 
послова института у Сремској Каменици, на 82. редовној 
седници, одржаној 23. јануара 2019. године, а у циљу 
остваривања Планa управљања Спомеником природе ''Парк 
института у Сремској Каменици'' за период 2017 – 2027. 
године. 

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о давању 
сагласности на Програм управљања Спомеником природе 
''Парк института у Сремској Каменици'' за 2019. годину 
садржан је у члану 54. став 4. Закона о заштити природе 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 36/09, 88/10, 
91/10-испр., 14/16 и 95/18), којим је утврђено да се планови 
управљања заштићеним подручјем остварују годишњим 
програмима управљања на које сагласност даје орган 
надлежан за послове заштите животне средине јединице 
локалне самоуправе и у члану 11. став 1. алинеја 12. 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), где је дефинисано да се у Градској управи 

за заштиту животне средине обављају и послови који се 
односе на давање сагласности на годишње програме 
управљања заштићеним подручјем.

Скупштина Града Новог Сада је на X седници од 18. 
новембра 2016. године донела Одлуку о проглашењу 
Споменика природе ''Парк института у Сремској Каменици'' 
заштићеним подручјем (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 71/16), a у циљу очувања богатства дендрофлоре, као 
и његове аутентичности, интегралности, пејзажне 
атрактивности и изузетног значаја за стварање повољне 
микроклиме и побољшање квалитета ваздуха и животне 
средине у непосредној околини института.

Истом одлуком утврђени су режими заштите и прописане 
мере заштите које доприносе очувању и унапређењу 
заштићеног подручја, а управљање Спомеником природе 
''Парк института у Сремској Каменици'' поверено је Установи 
заједничких послова института у Сремској Каменици, 
Сремска Каменица.

Установа заједничких послова института у Сремској 
Каменици, као управљач горе наведеног заштићеног 
подручја, донела је План управљања Спомеником природе 
''Парк института у Сремској Каменици'' за период 2017 – 
2027. године, на који је сагласност дала Градска управа за 
заштиту животне средине, по прибављеном мишљењу 
Покрајинског завода за заштиту природе.

У циљу остваривања горе наведеног Плана, Управни 
одбор Установа заједничких послова института у Сремској 
Каменици усвојио је Програм управљања Спомеником 
природе ''Парк института у Сремској Каменици'' за 2019. 
годину, који је Установа заједничких послова института у 
Сремској Каменици доставила Градској управи за заштиту 
животне средине, на сагласност.

У поступку разматрања достављеног Програма 
управљања Спомеником природе ''Парк института у 
Сремској Каменици'' за 2019. годину утврђено је да је он 
усклађен са Законом о заштити природе, Одлуком о 
проглашењу Споменика природе ''Парк института у Сремској 
Каменици'' заштићеним подручјем и Планом управљања 
Спомеником природе ''Парк института у Сремској Каменици'' 
за период 2017 – 2027. године, а да су планиране актив-
ности у 2019. години у функцији заштите и очувања при-
родног добра.

Иако Законом о заштити природе није утврђена обавеза 
прибављања мишљења завода за заштиту природе на 
програме управљања, полазећи од члана 102. став 1. тачка 
9. којом је дефинисано да стручне организације за заштиту 
природе пружају стручну помоћ органима локалне 
самоуправе, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског 
завода за заштиту природе (број: 03-325/2 од 11. марта 
2019. године), као стручне организације, који је закључио 
да се исти може усвојити.

Потребна средства за реализацију програмских актив-
ности Управљач ће обезбеђивати у складу са Законом о 
заштити природе.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2019-9 
19. март 2019. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
   Татјана Кашић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

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

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

МИРОСЛАВА АНТИЋА БР. 8 У НОВОМ САДУ

I. Одређују се паркинг-место за возила особа са 
инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Мирослава 
Антића бр. 8 у Новом Саду.

II.  Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад  да паркинг-место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и да постави саобраћајну сигнализацију у 
складу са Саобраћајним пројектом број С-059/19 од 12. 
марта 2019. године, који је израдила Градска управа за 
грађевинско земљиште и инвестиције, Одељење за развој 
и управљање саобраћајем. 

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 сигна-
лизације.

V. Рок за извршење овог решења је 8. април 2019. 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-34-1585/2019
15. март 2019. године  
НОВИ САД

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

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени 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, 41/2018 и 41/2018-др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И 

САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  У 
РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ 

И УЛИЦЕ СТАНОЈА СТАНОЈЕВИЋА У 
НОВОМ САДУ 

I. Одређује се постављање успоривача брзине и 
саобраћајне сигнализације у раскрсници Улице Момчила 
Тапавице и Улице Станоја Станојевића у Новом Саду у 
складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-007/19 
од 15. јануара 2019. године које је израдило Одељење за 
развој и управљање саобраћајем Градске управе за 
грађевинско земљиште и инвестиције.

II. Градскa управa за грађевинско земљиште и инве-
стиције организује реализацију тачке I. овог решења.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2019. 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-34-1182/2019
14. март 2019. године
НОВИ САД

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

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени 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, 41/2018 и 41/2018-др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У РАСКРСНИЦИ 

СТАРОИРИШКОГ ПУТА И УЛИЦЕ ЗЕЛЕНИ 
ВЕНАЦ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ 

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
у раскрсници Староиришког пута и Улице зелени венац у 
Сремској каменици, у складу са Техничким регулисањем 
саобраћаја број: С-0613/19 од 16. јануара 2019. године које 
је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем 
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

II. Градскa управa за грађевинско земљиште и 
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2019. године.
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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-34-1188/2019
12. март 2019. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

194
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени 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, 41/2018 и 41/2018-др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У РАСКРСНИЦИ 

ПРОЛЕТЕРСКЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ ЖАРКА 
ЈОВИЋА У КАЋУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
у раскрсници Пролетерске улице и Улице Жарка Јовића у 
Каћу, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: 
С053/19 од 27. фебруара  2019. године које је израдило 
Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске 
управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

II. Градскa управa за грађевинско земљиште и инве-
стиције организује реализацију тачке I. овог решења.  

III. Рок за извршење овог решења је 15. мај 2019. 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-34-1466/2019
12. март 2019. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

195
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени 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, 41/2018 и 41/2018-др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ РУЖИН ВЕНАЦ 
У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
у Улици ружин венац у Сремској Каменици, у складу са 
Техничким регулисањем саобраћаја број: С478/18 од 13. 
децембар  2018. године које је израдило Одељење за развој 
и управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

II. Градскa управa за грађевинско земљиште и 
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.  

III. Рок за извршење овог решења је 30. март 2019. 
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-34-1184/2019
12. март 2019. године
НОВИ САД в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с.р

196
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени 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, 41/2018 и 41/2018-др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 
У РАСКРСНИЦИ ВРБИЧКЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ 
РУЖИН ВЕНАЦ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
I. Одређује се постављање саобраћајне опреме огледала 

у раскрсници Врбичке улице и Улице ружин венац у Сремској 
Каменици.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну опрему према Техничком 
регулисању саобраћаја број С-011/19 од 15. јануара 2019. 
године које је израдило Одељење за развој и управљање 
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2019. 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-34-1171/2019
14. март 2019. године
НОВИ САД в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с.р



22. март 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 10 – страна 381.    

197
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени 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, 41/2018 и 41/2018-др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 

У РАСКРСНИЦИ ЛЕДИНАЧКОГ ПУТА И 
ШИМШИРОВЕ УЛИЦЕ У СРЕМСКОЈ 

КАМЕНИЦИ 

I. Одређује се постављање саобраћајне опреме огледала 
у раскрсници Лединачког пута и Шимширове улице у 
Сремској Каменици.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну опрему према Техничком 
регулисању саобраћаја број С-012/19 од 15. јануара 2019. 
године које је израдило Одељење за развој и управљање 
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2019. 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-34-1183/2019
14. март 2019. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

198
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени 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, 41/2018 и 41/2018-др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 
У РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА 
БРОЈ 119 И УЛИЦЕ ПУРАЛЕ У ЛЕДИНЦИМА

I. Одређује се постављање саобраћајне опреме огледала 
у раскрсници државног пута II реда број 119 и Улице Пурале 
у Лединцима.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну опрему према Техничком 
регулисању саобраћаја број С-496/18 од 13. децембра 2018. 
године које је израдило Одељење за развој и управљање 
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2019. 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-34-1172/2019
14. март 2019. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

199
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени 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, 41/2018 и 41/2018-др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 

У РАСКРСНИЦИ КОВИЉСКЕ УЛИЦЕ И 
ПРОЛЕТЕРСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајне опреме огледала 
у ракрсници Ковиљске улице и Пролетерске улице у Новом 
Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну опрему према Техничком 
регулисању саобраћаја број С-497/18 од 16. јануара 2019. 
године које је израдило Одељење за развој и управљање 
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2019. 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-34-1187/2019
14. март 2019. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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200
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени 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, 41/2018 и 41/2018-др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 

У РАДНИЧКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се постављање саобраћајне опреме огледала 
у Радничкој улици у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну опрему према Техничком 
регулисању саобраћаја број 18-439 од 13. новембра 2018. 
године које је израдило Одељење за развој и управљање 
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2019. 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-34-1179/2019
15. март 2019. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

201
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени 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, 41/2018 и 41/2018-др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 

У ХОПОВСКОЈ УЛИЦИ У СТАРИМ 
ЛЕДИНЦИМА

I. Одређује се постављање саобраћајне опреме-огледала 
у Хоповској улици у Старим Лединцима.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну опрему према Техничком 
регулисању саобраћаја број С-308.1/18 од 13. децембра 
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 15. мај 2019. 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-34-1175/2019
15. март 2019. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р. 
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Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

173 Одлука о успостављању права службе-
 ности на грађевинском земљишту у јав-
 ној својини Града Новог Сада 357

174 Правилник о техничким и другим усло-
 вима за прикључење на телекомуника-
 циони систем Града Новог Сада  357

175 Програм превенције злоупотребе дрога 
 за 2019. годину 362

176 Решење о допунама Решења о Програму  
 отуђења грађевинског земљишта за  
 2019. годину 363

177 Решење о Програму постављања над-
 стрешница на аутобуским стајалиштима 
 на територији Града Новог Сада за гра-
 дски и приградски превоз путника за 
 2019. годину 364

178 Решење о изменама решења о Програ-
 му инвестиционих активности за основне  
 школе за 2019. годину 365

179 Решење о утврђивању цене услуге дне-
 вног боравка у основној школи за децу 
 предшколског узраста са сметњама у 
 развоју у Школи за основно и средње 
 образовање „Милан Петровић“ Нови Сад, 
 и у другим основним школама које орга-
 низују овакав боравак за 2019. годину 372

180 Решење о одређивању места за постав-
 љање електронског дисплеја без тона 372

181 Решење о продужењу дужности в.д. начел-
 ника Градске управе за имовину и имо-
 винско-правне послове (Владан Бумбић) 373

182 Решење о разрешењу дужности в.д. за-
 меника начелника Градске управе за 
 имовину и имовинско-правне послове 
 (Бојана Дабић) 373

Градоначелник

183 Програм пронаталитетне популационе 
 политике за 2019. годину 373

184 Програм превенције хроничних незара-
 зних болести за 2019. годину 374

185 Решење о давању сагласности на План 
 раскопавања површина јавне намене за 
 2019. годину 375

186 Решење о давању сагласности на Пра-
 вилник о измени правилника о организа-
 цији и систематизацији послова у Култур-
 ном центру „Руменка“, Руменка 375

187 Решење о образовању и именовању 
 Комисије за избор корисника помоћи за 
 побољшање услова становања интерно 
 расељених лица на територији Града 
 Новог Сада, док су у расељеништву, 
 кроз доделу помоћи за куповину сеоске 
 куће са окућницом и помоћи у грађевин-
 ском и другом материјалу за поправку 
 или адаптацију предметне сеоске куће 
 са окућницом 376

188 Решење о образовању и именовању Ко-
 мисије за спровођење поступка јавног 
 конкурса за доделу средстава за суфи-
 нансирање Програма и пројеката из об-
 ласти заштите животне средине на тери-
 торији Града Новог Сада  за 2019. годину 377

189 Решење о именовању председника и 
 чланова Комисије за спровођење конкур-
 са за доделу локација за постављање 
 електронског дисплеја без тона 377

Градска управа за заштиту животне средине

190 Решење о давању сагласности на Про-
 грам управљања Спомеником природе 
 „Парк института у Сремској Каменици“ 
 за 2019. годину 378

Градска управа за саобраћај и путеве

191 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Миро-
 слава Антића бр. 8 у Новом Саду 379

192 Решење о постављању успоривача бр-
 зине и саобраћајне сигнализације у рас-
 крсници Улице Момчила Тапавице и 
 Улице Станоја Станојевића у Новом Саду  379

193 Решење о постављању саобраћајне си-
 гнализације у раскрсници Староиришког 
 пута и Улице зелени венац у Сремској 
 Каменици  379
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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

194 Решење о постављању саобраћајне си- 
 гнализације у раскрсници Пролетерске 
 улице и Улице Жарка Јовића у Каћу 380

195 Решење о постављању саобраћајне 
 сигнализације у Улици ружин венац у 
 Сремској Каменици 380

196 Решење о постављању саобраћајне 
 опреме у раскрсници Врбичке улице и 
 Улице ружин венац у Сремској Каменици 380

197 Решење о постављању саобраћајне 
 опреме у раскрсници Лединачког пута и 
 Шимширове улице у Сремској Каменици  381

198 Решење о постављању саобраћајне 
 опреме у раскрсници државног пута II 
 реда број 119 и Улице Пурале у Ледин-
 цима 381

199 Решење о постављању саобраћајне 
 опреме у раскрсници Ковиљске улице 
 и Пролетерске улице у Новом Саду 381

200 Решење о постављању саобраћајне 
 опреме у Радничкој улици у Новом Саду  382

201 Решење о постављању саобраћајне 
 опреме у Хоповској улици у Старим 
 Лединцима 382


