СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIX - Број 3

НОВИ САД, 3. фебруар 2020.

примерак 80,00 динара

ГРАД НОВИ САД

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

Градско веће

- развој услуга чији је циљ подршка раном развоју
деце, додатна подршка детету и ученику са
сметњама у развоју,
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- подршка деци и омладини који живе и раде на
улици,

На основу члана 41. став 2. Oдлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
38/11, 10/12, 34/17 - др. oдлука, 42/18 и 55/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 229. седници, одржаној 30.
јануара 2020. године, утврђује

ПРОГРАМ
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАДА НОВОГ САДА У 2020. ГОДИНИ
I. Програмом унапређења социјалне заштите Града
Новог Сада у 2020. години (у даљем тексту: Програм),
утврђују се основни циљеви, мере и активности за подстицај
и развој постојећих и нових услуга социјалне заштите, као
и износ средстава из буџета Града Новог Сада за 2020.
годину за текуће и капиталне трансфере осталим нивоима
власти, за финансирање његове реализације.
II. Основни циљеви Програма су:
- развој услуга које подржавају боравак корисника
у породици и непосредном окружењу,
- развој услуга подршке за самосталан живот и
подстицање социјалне укључености,
- унапређење породичних односа и превазилажење
кризних ситуација,

- подршка породици у кризи,
- унапређење професионалних компетенција стручних радника и сарадника пружалаца услуга,
- континуирано информисање корисника и јавности.
III. Основни циљеви из главе II. овог програма
оствариваће се реализацијом појединачних програма установа социјалне заштите и других установа чији је оснивач
Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина и Град
Нови Сад, a чије је седиште на територији Града Новог
Сада.
IV. Средства за финансирање појединачних програма
из главе III. овог програма планирана су Одлуком о буџету
Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града
Новог Сада", број 58/19) у разделу 15. глава 15.01. Градска управа за социјалну и дечију заштиту, у оквиру Програма 11 Социјална и дечија заштита, у укупном износу од
233.186.000,00 динара, у чему су средства у износу од:
- 224.016.000,00 динара, планирана као текући трансфери осталим нивоима власти,
- 9.170.000,00 динара, планирана као капитални трансфери осталим нивоима власти.
V. Средства из главе IV. алинеја прва распоређена су
према функционалној и програмској класификацији на
следећим позицијама буџета и Финансијског плана:

1. Функција 040-Породица и деца, Програмска активност ПА: 0901-0006 Подршка деци и породици са децом, позиција
буџета 447 - Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од 99.784.000,00 динара, и то:

Позиција
Редни
Финансијског
број
плана

Назив програма

Износ
средстава у
динарима

Реализатор

4

5

1

2

3

1.

443.01.01

Сервис ране стимулације деце од 0-3 године у
Школи „Милан Петровић“ са домом ученика

2.700.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

2.

443.01.03

Превоз са асистенцијом у Дневном боравку

4.273.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“
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1

2

5

3.

443.01.03

Центар за развој и унапређење услуге
персоналне асистенције и асистенције
корисницима у дневном боравку

5.453.000,00

4.

443.01.04

Климатски и рехабилитациони опоравак за
кориснике дневног боравка

2.000.000,00 Дом „Ветерник“ у Ветернику

5.

443.01.06.

Додатна подршка дефектолога, логопеда и
специјалног педагога деци у предшколској
установи узраста од 4-6 година

6.

443.01.06.

Додатна подршка за употребу прилагођених
наставних средстава и асистивне технологије

7.

443.01.06.

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

8.

443.01.06.

Центар за рехабилитацију деце и омладине са
сметњама у развоју

9.

443.01.06.

10.

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

27.250.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

600.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

1.600.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

13.300.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

Превоз деце и омладине са сметњама у
развоју са асистенцијом

3.300.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

443.01.06

Организовање слободног времена за децу и
омладину са сметњама у развоју за време
распуста

1.400.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

11.

443.01.06

Сервис за пружање услуге помоћи у кући за
децу и младе са сметњама у развоју

3.900.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

12.

443.01.06

Центар за развој система подршке
корисницима

3.000.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

13.

443.01.06

Сервис за едукацију и процену индивидуалног
планирања услуга

2.000.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

14.

443.01.06

Центар за услугу личног пратиоца

12.400.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

15.

443.01.06

Едукативни камп-викенд на Ченеју

990.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

16.

443.01.06

Програм информисања корисника и јавности о
услугама социјалне заштите

1.500.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

17.

443.01.06

Климатски и рехабилитациони опоравак за
кориснике дневног боравка

2.000.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

18.

443.01.06

Путевима пријатељства

700.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

19.

443.01.07

Свратиште за децу улице

11.418.000,00

Центар за социјални рад Града
Новог Сада

2. Функција 070-Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, Програмска активност 0901-0001 ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи, позиција буџета 483-Трансфери осталим нивоима
власти, у укупном износу од 1.000.000,00 динара, и то:

Позиција
Редни
Финансијског
број
плана
1

2

1.

448.01

Назив програма

Износ
средстава у
динарима

Реализатор

3

4

5

Радна активација за смањење сиромаштва

1.000.000,00

Центар за социјални рад Града
Новог Сада

3. фебруар 2020.
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3. Функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност: 0901-0002 Породични
и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, позиција буџета: 454 - Трансфери осталим нивоима
власти, у укупном износу од 4.980.000,00 динара, и то:
Позиција
Редни
Финансијског
број
плана

Назив програма

Износ
средстава у
динарима

Реализатор

3

4

5

1

2

1.

450.01.06

„Предах“ смештај

2.800.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

2.

450.01.07

Преноћиште за бескућнике и бескућнице

2.180.000,00

Центар за социјални рад Града
Новог Сада

4. Функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0901-0003 ПА: Дневне
услуге у заједници, позиција буџета 455-Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од 42.867.000,00
динара, на позицијама Финансијског плана, и то:
Позиција
Редни
Финансијског
број
плана

Назив програма

Износ
средстава у
динарима

Реализатор

3

4

5

1

2

1.

451.01.02

Сунчана јесен живота

2.

451.01.02

Рачунарско описмењавање корисника
клубова“

3.

451.01.04

Дневни боравак за бескућнике

4.

451.01.04

Помози, подржи, победи

5.

451.01.05

Дневни боравак за одрасле и старије
кориснике са тешкоћама

950.000,00 Геронтолошки центар „Нови Сад“.
96.000,00 Геронтолошки центар „Нови Сад“.
8.071.000,00 Геронтолошки центар „Нови Сад“.
350.000,00 Геронтолошки центар „Нови Сад“.
33.400.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

5. Функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0901-0004 ПА: Саветодавно терапијске и социјално-едукативне услуге, позиција буџета 457-Трансфери осталим нивоима власти, у
укупном износу од 7.000.000,00 динара, и то:
Позиција
Редни
Финансијског
број
плана
1

2

Назив програма

Износ
средстава у
динарима

Реализатор

3

4

5

1.

453.01.02

Услуге подршке породици у кризи
СОС „Дечје село“ Сремска Каменица

Установа за децу и младе СОС
3.900.000,00 Дечје село „Др Милорад
Павловић“ Сремска Каменица.

2.

453.01.03

Саветодавно терапијска подршка за децу
на хранитељству и развој привременог
породичног смештаја

3.100.000,00

Центар за породични смештај и
усвојење Нови Сад

6. Функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0901-0008 ПА: Подршка особама са инвалидитетом, позиција буџета 463-Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од
68.385.000,00 динара, и то:
Позиција
Редни
Финансијског
број
плана

Назив програма

Износ
средстава у
динарима

Реализатор

3

4

5

1

2

1.

456.01.01

Кућица

5.765.000,00 Дом „Ветерник“ Ветерник

456.01.01

Становање уз подршку у Николе Миркова 16.
Нови Сад

9.800.000,00 Дом „Ветерник“ Ветерник

2.
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3.

456.01.01

И ја идем у школу

620.000,00 Дом „Ветерник“ Ветерник

4.

456.01.02

Мале кућне заједнице

32.000.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

5.

456.01.02

Раднотерапијско ангажовање

13.150.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

6.

456.01.02

Волонтерски центар

1.950.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

7.

456.01.02

Рехабилитационе активности

5.100.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

VI. Средства из главе IV. алинеја друга распоређена су према функционалној и програмској класификацији на следећим
позицијама буџета и Финансијског плана:
1. Функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту, Пројекат 0901-0011 П: Школа за основно и
средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика, позиција буџета 464-Трансфери осталим нивоима власти, позиција Финансијског плана 464.01. Капитални трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од
9.170.000,00 динара, и то :
Назив програма

Износ
средстава у
динарима

Реализатор

2

3

4

5

1.

460.01

Набавка комби возила за превоз корисника
програма Центрa за рехабилитацију деце и
омладине са сметњама у развоју и програма
Рехабилитационе активности

4.970.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

2.

460.01

Пројекат противпожарне заштите за објекте
у којима се реализују програми унапређења
социјалне заштите

4.200.000,00

Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“

Позиција
Редни
Финансијског
број
плана
1

VII. У установу која реализује програм кориснике упућује
Центар за социјални рад Града Новог Сада, Стручни тим
социјалне установе која реализује програм, образовна,
здравствена или социјална установа, или се корисници
сами пријављују за учешће у програму.
VIII. Cредстава из главе V. овог програма преносе се на
основу уговора који са установама социјалне заштите и
другим установама, за сваки појединачни програм, закључује
начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту.
IX. Cредстава из главе VI. овог програма преносе се на
основу Програма инвестиционих активности који доноси
Градско веће Града Новог Сада.
X. Надзор над реализацијом овог програма спроводиће
Градска управа за социјалну и дечију заштиту, а установе
ће доставити извештај о реализацији појединачних програма и финансијски извештај у роковима утврђеним уговором из главе VIII. овог програма.
XI. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-74/2020-II
3. јануар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 69. став 3. Одлуке о уређењу Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 67/17,
7/19, 31/19 и 59/19), а у вези са Одлуком о Програму
финансирања одређених комуналних делатности, као
делатности од локалног интереса у 2020. години („Службени лист Града Новог Сада", број 59/19), Градско веће
Града Новог Сада на 299. седници од 30. јануара 2020.
године, доноси

ПРОГРАМ
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2020. ГОДИНУ
1. Програм обезбеђивања јавног осветљења за 2020.
годину на територији Града Новог Сада (у даљем тексту:
Програм) обухвата: одржавање, адаптацију и унапређење
објеката и инсталација јавног осветљења на територији
Града Новог Сада (у даљем тексту: Град).
2. Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2020. гoдину у износу од
98.000.000,00 динара и предвиђена су Одлуком о Програму
финансирања одређених комуналних делатности, као
делатности од локалног интереса у 2020. години.
3. Носилац активности на реализацији Програма је
правно лице или предузетник коме се повери обављање
послова обезбеђивања јавног осветљења.

3. фебруар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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

Број 3 – страна 41.
април

септембар

фебруар

октобар

април

новембар

НОВО НАСЕЉЕ

фебруар

септембар

ТЕЛЕП

фебруар

децембар

АДИЦЕ

март

децембар

ШАНГАЈ

април

октобар

КАЋ

фебруар

август

• замену стубова јавног осветљења, као и њихових елемената (лире, поклопци, осигурачи, РПО плоче,
предспојне справе и сл.),

БУДИСАВА

фебруар

новембар

мај

децембар

• чишћење, антикорозивну заштиту и фарбање стубова
јавног осветљења,

СРЕМСКА КАМЕНИЦА

април

децембар

БУКОВАЦ

март

август

ЛЕДИНЦИ

мај

септембар

ВЕТЕРНИК

април

новембар

ФУТОГ

март

новембар

БЕГЕЧ

март

септембар

фебруар

август

КИСАЧ

март

октобар

СТЕПАНОВИЋЕВО

април

октобар

фебруар

септембар

4. Стручни надзор над реализацијом Програма врши
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
(у даљем тексту: Градска управа за инвестиције).
5. Програм обухвата услуге на обезбеђивању јавног
осветљења Града, и то:
• замену сијалица, предспојних справа, заштитних стакала и грла у светиљкама,

• поправке и замене светиљки и рефлектора, поправке
напојних каблова,
• поправке и замене ормана јавног осветљења и њихових
елемената, и
• остале услуге на обезбеђивању јавног осветљења по
налогу Градске управе за комуналне послове, Градске управе за инвестиције и Градске управе за
инспекцијске послове.
6. Предузеће, односно правно лице или предузетник из
тачке 3. овог програма, ће услуге из тачке 5. алинеја прва
овог програма обављати према Плану системске замене
неисправних сијалица и Плану системске замене свих
сијалица, а који су саставни део овог програма.
У случају непредвиђених околности које би могле да
доведу до угрожавања безбедности и здравља грађана
План системске замене неисправних сијалица може се
изменити, уз сагласност Градске управе за инвестиције.
7. Предузеће, односно правно лице или предузетник из
тачке 3. овог програма, ће услуге из тачке 5. алинеја од
друге до пете овог програма обављати по потреби, а по
налогу Градске управе за инвестиције.
8. Хаваријске интервенције на обезбеђивању јавног
осветљења Предузеће, односно правно лице или предузетник из тачке 3. овог програма, ће обављати свакодневно,
а по налогу Градске управе за инвестиције.
9. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

ПЛАН СИСТЕМСКЕ ЗАМЕНЕ НЕИСПРАВНИХ
СИЈАЛИЦА
Назив реона/насеља

КЛИСА
ПЕТРОВАРАДИН
ЛИМАН

КОВИЉ

РУМЕНКА

ЧЕНЕЈ

ПЛАН СИСТЕМСКЕ ЗАМЕНЕ СВИХ СИЈАЛИЦА
Назив улице/реона/насеља

Термин

ЧЕНЕЈ

фебруар

СРЕМСКА КАМЕНИЦА

фебруар

БУЛЕВАР ЕВРОПЕ – II ФАЗА

фебруараприл

БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА

март

БУЛЕВАР ЈАШЕ ТОМИЋА

март

СЛОБОДАНА БАЈИЋА, БРАНКА БАЈИЋА,
КОСОВСКА, ВОЈВОДЕ ШУПЉИКЦА

март
април

Термин I

Термин II

РЕЉКОВИЋЕВА

ЦЕНТАР

мај

децембар

ЛИМАНИ И КАМПУС - II ФАЗА

ТВРЂАВА

јун

новембар

ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА - БЕДЕМ

мај

БАНАТИЋ, ГРБАВИЦА

фебруар

август

ПРЕРАДОВИЋЕВА

мај

ДЕТЕЛИНАРА

фебруар

септембар

ШАНГАЈ

мај

ПОДБАРА

март

септембар

АДАМОВИЋЕВО НАСЕЉЕ

мај

САЛАЈКА

април

октобар

БУДИСАВА

јун

април-јун

страна 42. – Броj 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

КАЋ

јун

КОВИЉ

јун

ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПАРК

јул

НОВО НАСЕЉЕ – У БЛОКОВИМА

јул

БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА

август

МОСТ СЛОБОДЕ

август

3. фебруар 2020.
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РУМЕНАЧКА УЛИЦА

септембар

БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА

септембар

На основу члана 67. тачка 18. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“ број 11/19), а у складу
са чланом 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, 83/18, 31/19 и 37/19др.закон) и чланом 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, 45/18
и 31/19), Градско веће Града Новог Сада, на 299. седници
од 30. јануара 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О
ПРОГРАМУ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2020-30-II
30. јануар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

I. У Решењу о Програму отуђења грађевинског земљишта
за 2020.годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
62/19), у Програму који је саставни део овог решења у делу:
„I. Програм отуђења грађевинских парцела у својини
Града Новог Сада“, после тачке 19. додају се тач. 20. до
29. које гласе:

20.

Сајлово – угао ул.Сајлово 37 и
ул.Горње Сајлово

9118/4

Нови Сад IV

190

верски објекат
црква

21.

Сајлово – угао ул.Сајлово 37 и
ул.Горње Сајлово

9118/3

Нови Сад IV

111

парохијски дом

П+1+Пк

22.

Каћ – ул.Стефана Немање

428/30

Каћ

992

породично
становање

од П до По+П+1,

23.

Каћ – ул.Стефана Немање

428/31

Каћ

967

породично
становање

24.

Каћ – ул.Стефана Немање

428/10

Каћ

776

породично
становање

25.

Каћ – ул.Стефана Немање

428/11

Каћ

776

породично
становање

26.

Каћ – ул.Стефана Немање

428/12

Каћ

775

породично
становање

27.

Каћ – ул.Жарка Зрењанина
бр.24

2534/13

Каћ

520

породично
становање

28.

Каћ – ул.Владимира Роловића
бр.67

2471/5

Каћ

505

породично
становање

29.

Каћ – ул.Новосадска бр.54

2567/6

Каћ

414

породично
становање

Су+П+Пк или П+1+Пк
од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк
од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк
од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк
од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк
од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк
од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк
од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк

II. У делу: „II. Програм отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада“, у табели, РБ 8. у делу „СПРАТНОСТ“ речи: „По1+По2+П+4+Пк-дуплекс“ замењују се речима: „По1+По2+П+2+Пк-дуплекс“.

3. фебруар 2020.
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Број 3 – страна 43.

После тачке 9. додају се тач. 10. до 13. које гласе:
49
3255/14

Нови Сад II

стамбено-пословни
низови уз главне
саобраћајне правце

10.

Булевар Европе

11.

угао Бул.краља Петра I
и Руменачке улице

5077/6

Нови Сад I

92

12.

ул.Гундулићева бр.10

8743

Нови Сад I

225

вишепородично
становање са
пословањем

улични део објекта
П+4+Пк, дворишни
део објекта П+1+Пк

13.

Футог – ул.Ђуре
Ђаковића бр.18

5814/10

Футог

55

породично становање

до П+1+Пк

(обим удела
Града је ½)

По+П+Г+5(6)

стамбено, стамбеноглавни објекат је
пословни, пословно2По+П+12, пословни
стамбени или пословни
анекс је 2По+П+1
објекат

III. У делу: „III. Програм отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу
објекта и формирање грађевинске парцеле“, после тачке 4. додаје се тачка 5. која гласи:

5.

Адице – ул.Кнеза
Властимира бр.8

2259/21

Ветерник

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-1/2019-1068-II
30. јануар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 11. Одлуке о правима на финансијску
подршку породици са децом („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 68/17, 42/18 и 58/19) Градско веће Града Новог
Сада, на 299. седници од 30. јануара 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ ЗА ПРВО ДЕТЕ, НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ ЗА ТРОЈКЕ, НОВОГОДИШЊЕ
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ, НОВОГОДИШЊЕГ
ПОКЛОНА И НОВЧАНОГ ПОКЛОНА
ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА, ЗА 2020. ГОДИНУ
I. Овим решењем решењем утврђују се номинални износи
новчане помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке,
новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона и
новчаног поклона поводом Дана Града.
II. Новчана помоћ за прво дете из тачке I. овог решења
износи 35.000,00 динара.

618

породично становање

изграђен је
породични стамбени
објекат спратности
П+Пк, помоћни
објекат спратности
П и базен.

III. Новчана помоћ за тројке из тачке I. овог решења
износи 150.000,00 динара.
IV. Новогодишња новчана помоћ из тачке I. овог решења
износи 50.000,00 динара.
V. Новогодишњи поклон из тачке I. овог решења износи
200.000,00 динара.
VI. Новчани поклон поводом Дана Града из тачке I. овог
решења износи 200.000,00 динара.
VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 122/2020-II
30. јануар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 28. Одлуке о правима на финансијску
подршку породици са децом („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 68/17, 42/18 и 58/19), Градско веће Града Новог
Сада, на 299. седници од 30. јануар 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА УЧЕНИКА И
СТУДЕНАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА
ПОМОЋ У ШКОЛОВАЊУ И НОМИНАЛНИ
ИЗНОС ПОМОЋИ ЗА 2020. ГОДИНУ

страна 44. – Броj 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

1. Право на помоћ у школовању, које се реализује путем
Српског привредног друштва Фондације „Привредник“, Нови
Сад, оствариће 50 ученика и студената, из средстава буџета
Града Новог Сада у 2020. години.
2. Номинални износ помоћи из тачке 1. овог решења
утврђује се у износу од 10.500,00 динара месечно, по кориснику.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 120/2020-II
30. јануар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

3. фебруар 2020.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 299. седници од 30. јануара
2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИРОСЛАВ ЛАКЕТИЋ, мастер менаџер, поставља
се за в.д. начелника Градске управе за инспекцијске
послове, почев од 30. јануара 2020. године, до постављења
начелника Градске управе за инспекцијске послове, по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
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На основу члана 8. став 1. Одлуке о материјалној подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде
за употребу дела ауто-пута Е-75 („Службени лист Града
Новог Сада“, број 14/17) Градско веће Града Новог Сада,
на 299. седници од 30. јануара 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ МЕСЕЧНОГ БРОЈА
ПРОЛАЗАКА ВОЗИЛОМ ДЕЛОМ АУТО-ПУТА
Е-75 ЗА КОЈИ СЕ ГРАЂАНИМА НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА КОВИЉ ОБЕЗБЕЂУЈЕ
МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА, ЗА 2020 ГОДИНУ
I. Овим решењем утврђује се месечни број пролазка
возилом делом ауто-пута Е-75 за који се грађанима
насељеног места Ковиљ обезбеђује материјална подршка
из буџета Града Новог Сада, за 2020. годину.
II. Материјална подршка из тачке I. овог решења
обезбеђује се за највише 44 проласка месечно, у оба смера,
по једном возилу.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 121/2020-II
30. јануар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике
начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Мирослав Лакетић, мастер менаџер,
у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника и положен државни стручни испит, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу

3. фебруар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-3/č
30. јануар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 299. седници од 30. јануара
2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. СИНИША ВУЈИНОВИЋ, дипломирани саобраћајни
инжењер, поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе за инспекцијске послове, почев од 30. јануара
2020. године, до постављења начелника Градске управе
за инспекцијске послове, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност

Број 3 – страна 45.

дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Синиша Вујиновић, дипломирани
саобраћајни инжењер, у време постављања за вршиоца
дужности има статус службеника и положен државни
стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца
дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је
одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-3/ć
30. јануар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 299. седници од 30. јануара
2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДР БОРИВОЈЕ ДУНЂЕРСКИ разрешава се дужности
в.д. начелника Градске управе за опште послове, са 31.
јануаром. 2020. године, на лични захтев.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-3/а
30. јануар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 299. седници од 30. јануара
2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЖИВАНА МАРЈАНОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. начелника Градске управе за опште
послове, почев од 1. фебруара 2020. године, до постављења
начелника Градске управе за опште послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.

страна 46. – Броj 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Живана Марјановић, у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника
и положен државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-3/b
30. јануар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 299. седници од 30. јануара
2020. године, доноси

3. фебруар 2020.

РЕШЕЊЕ
I. ЗОРАН ИВКОВИЋ, мастер правник, поставља се за
в.д. заменика начелника Градске управе за опште послове,
почев од 1. фебруара 2020. године, до постављења начелника Градске управе за опште послове, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).
Чланом 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) прописано је да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон и
95/18-др. закон), прописано је да за начелника управе за
поједине области, када је према посебном закону, градска
односно општинска управа организована у више управа,
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће
научне области у односу на делокруг управе, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Зоран Ивковић, у време постављања
за вршиоца дужности има статус службеника и положен
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење за
вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2.
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-3/с
30. јануар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

3. фебруар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 3 – страна 47.

Градоначелник

ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА у 2020.
ГОДИНИ“, тачка „5. Субвенција за отварање нових радних
места“ ст. 2. и 3. мењају се и гласе:
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„Субвенције се одобравају послодавцима за отварање
новог радног места у једнократном износу од 200.000,00
динара по једном отвореном радном месту, а срества су
обезбеђена за 57 лица која се запошљавају на новоотвореним радним местима, који су и крајњи корисници
субвенције.

На основу члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ УПУТСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
Тачка 1.
У Упутству за извршење буџета Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 10/15, 14/15-испр.
24/15, 64/15, 56/16, 16/17, 68/17 и 44/18), у тачки 41. речи:
„1. јануара 2020. године“ замењују се речима: „1. јануара
2022. године“, а тачка се замењује зарезом и додају речи:
„осим одредаба тач. 2. до 8. овог упутства, које уређују
доношење буџета, годишњих финансијских планова и планова извршења буџета, као и коришћење апропријација и
квота и тач. 13, 14, 31, 32. и 37. овог упутства, које уређују
процедуре за апропријације и квоте, са припадајућим обрасцима захтева и прегледом шифара разлога за одбијање
захтева и приоритете и динамику извршавања буџета, као
и извештавање о извршењу буџета, које се примењују од
1. јануара 2020. године“.
Тачка 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 420-1/2019-1450-II
31. децембар 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 19. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
а у вези са чланом 41. став 1. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17др. закон), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2020. ГОДИНУ
1. У Акционом плану запошљавања Града Новог Сада
за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
1/20) у поглављу „X ПРОГРАМИ И МЕРЕ ПОЛИТИКЕ

За реализацију ове мере средства су обезбеђена у
буџету Града за 2020. годину у износу од 11.400.000,00
динара.“
У поглављу „XII. СРЕДСТВА ЗА РАЛИЗАЦИЈУ МЕРА
ЗАПОШЉАВАЊА“ став 1. износ: „215.858.674,00 динара“
замењује се износом: „211.258.674,00 динара“.
У ставу 2. износ: „171.960.000,00 динара“ замењује се
износом: „167.360.000,00 динара“.
У ставу 3. табела се мења и гласи:
Мере активне
политике
запошљавања

Бр.

Средства у Планирани
динарима
број лица

1.

Програм приправника

49.920.000,00

80

2.

Програм стручне праксе

43.392.000.00

120

3.

Организовање јавних радова од интереса за Град

23.898.000,00

70

4.

Подршка
самозапошљавању

30.000.000,00

150

5.

Субвенција за отварање
нових радних места

11.400.000,00

57

6.

Сајмови запошљавања

7.

Универзитетска професионална пракса студената

8.

Обуке и едукације лица

9.

Накнаде за рад председника, заменика председника и чланова Савета за
запошљавање

Укупно:

900.000,00
7.650.000,00

20
210

-

200.000,00

167.360.000,00

707

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-864/2019-1-II
23. јануар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

страна 48. – Броj 3
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На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Ставља се ван снаге Решење о образовању и
именовању Радне групе за капиталне инфраструктурне
пројекте у оквиру реализације Пројекта „Нови Сад 2021 –
Европска престоница културе“ број 6-3/2017-49-II од 1.
марта 2017. године и Решење о измени Решења о
образовању и именовању Радне групе за капиталне инфраструктурне пројекте у оквиру реализације Пројекта „Нови
Сад 2021 – Европска престоница културе“ („Службени лист
Града Новог Сада“, број 15/17).
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-3/2020-49/2-II
27. јануар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
а у вези са Уговором о додели бесповратних средстава
број 48-00-00032/2016-28-6 од 21. децембра 2018. године,
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА „EMPOWERING LOCAL PUBLIC
PROPERTY MANAGEMENT SYSTEMS“/
„ОСНАЖИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ СИСТЕМА
УПРАВЉАЊА ЈАВНОМ ИМОВИНОМ“,
БРОЈ 48-00-00032/2016-28-6, КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРА У ОКВИРУ ГРАНТ ШЕМЕ
ПОДРШКА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, EUROPEAID/139223/ID/
ACRT/RS
I. У Решењу о именовању Пројектног тима за реализацију
пројекта „Empowering Local Public Property Management
Systems“/ „Оснаживање локалних система управљања
јавном имовином“, број 48-00-00032/2016-28-6, који се
финансира у оквиру грант шеме подршка јединицама
локалне самоуправе, EuropeAid/139223/ID/ACRT/RS, број:
II-020-2/2019-71/а од 22. јануара 2019. године, број: II-0202/2019-71/а/1 од 20. маја 2019. године и број: 020-610/2019-

3. фебруар 2020.

II од 30. децембра 2019. године, у тачки 4. подтачка 4. мења
се и гласи:
„4. Име и презиме: Весна Бабић
Позиција на пројекту: координатор за имовину Града
Новог Сада 1
Назив и број буџетске линије на коју се односи трошак
зараде члана пројктног тима: 1.1.1.4 Property coordinator of
the City of Novi Sad 1, City of Novi Sad, 50%, 18 months
Активности које ће обављати на пројекту: задужен је за
послове везане за попис, упис и процену вредности имовине, као и све неопходне радње за упис права јавне својине
и евидентирање имовине у Регистру Републичке дирекције
за имовину.
Период ангажовања на пројекту: од 1. јануара 2020. до
21. јуна 2020. године.
Правни основ ангажмана: Решење начелника Градске
управе о распоређивању.
Проценат рада на пројекту у односу на редовно радно
време: 50%.
Бруто плата, на месечном нивоу укључујући све порезе
и доприносе, на терет запосленог и послодавца: 1200 евра
у динарској противвредности“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-11/2020-II
24. јануар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, 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 - испр., 19/10 – испр., 50/10,
44/11, 38/12, 7/13 – испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17,
42/18 и 59/18), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
НАРОДНОГ ФРОНТА БР. 55Б У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Народног
фронта бр. 55б у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад ( у даљем тексту: Паркинг сервис) да
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним
пројектом број С-537/19 од 22. јануара 2020. године, који

3. фебруар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

је израдила Градска управа за грађевинско земљиште и
инвестиције, Служба 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
сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 17. фебруар 2020.
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-34-528/2020
28. јануар 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Број 3 – страна 49.
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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 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и
70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ
УЛИЦЕ БОРЕ ПРОДАНОВИЋА И
ЋИРПАНОВОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици Боре
Продановића и Ћирпановој улици у Новом Саду у складу
са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-491/19 од
26. новембра 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 15. април 2020.
године.
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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 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и
70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У УЛИЦИ
ЈОСИФА РУЊАНИНА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици Јосифа
Руњанина у Новом Саду у складу са Техничким регулисањем
саобраћаја број: С-518/19 од 12. децембра 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 15. април 2020.
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-34-177/2020
30. јануар 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

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-34-166/2020
30. јануар 2020. 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 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и
70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МАРИЈА ТРАНДАФИЛ“
У ВЕТЕРНИКУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у зони Основне
школе „Марија Трандафил“ у Ветернику, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-415/19 од 19.
децембра 2019. године које је израдило Одељење за развој
и управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције.

страна 50. – Броj 3
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II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 15. април 2020.
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-34-165/2020
29. јануар 2020. 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 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и
70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ
УЛИЦЕ СОЊЕ МАРИНКОВИЋ У СРЕМСКОЈ
КАМЕНИЦИ

3. фебруар 2020.
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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 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) 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 СТУБИЋА У УЛИЦИ
РУЂЕРА БОШКОВИЋА И НА ФУТОШКОМ
ПУТУ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање стубића у Улици Руђера
Бошковића и на Футошком путу у Новом Саду, у складу са
Техничким регулисањем саобраћаја број: С-524/19 од 23.
децембра 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 15. децембар 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-34-173/2020
29. јануар 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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I. Одређује се измена режима саобраћаја у делу Улице
Соње Маринковић у Сремској Каменици у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: С516/19 од 9. децембра 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 овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 15. април 2020.
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-34-175/2020
29. јануар 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

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 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16- УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) 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 ШЕНОИНЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ
ПАТРИЈАРХА РАЈАЧИЋА У
ПЕТРОВАРАДИНУ
I. Одређује се постављање саобраћајне опреме-огледала у раскрсници Шеноине улице и Улице патријарха
Рајачића у Петроварадину, у складу са Техничким
регулисањем саобраћаја број: С490/19 од 21. новембра
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.

3. фебруар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

III. Рок за извршење овог решења је 15. април 2020.
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-34-168/2020
29. јануар 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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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 - др. закон) и члана 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), Градска управа за заштиту
животне средине доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ СТАБЛИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА
ЗА 2020. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм управљања заштићеним
стаблима на територији Новог Сада за 2020. годину за споменике природе: ''Копривић у центру Новог Сада'', ''Амерички платан на Сајлову'', ''Јаворолисни платан у Новом
Саду'', ''Дуд на Ченејском салашу'', ''Амерички платан у
Футогу'' и ''Платан у дворишту Основне школе ''Милош
Црњански'', који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Градско зеленило'' Нови Сад, на 221.
седници, одржаној 11. децембра 2019. године, а у циљу
остваривања Плана управљања заштићеним стаблима на
територији Новог Сада за период од 2012. до 2021. године.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог
Сада“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм управљања заштићеним стаблима на
територији Новог Сада за 2020. годину садржан је у члану
54. став 4. Закона о заштити природе, 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 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.

Број 3 – страна 51.

Скупштина Града Новог Сада је донела: Решење о
заштити Споменика природе ''Копривић у центру Новог
Сада'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 2/95),
Решење о заштити Споменика природе ''Амерички платан
на Сајлову'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 2/95),
Решење о заштити Споменика природе ''Јаворолисни платан у Новом Саду'', (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 2/95), Решење о заштити Споменика природе ''Дуд на
Ченејском салашу'', (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 2/95), Решење о заштити Споменика природе ''Амерички платан у Футогу'', (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 2/95) и Решење о заштити Споменика природе ''Платан у дворишту Основне школе ''Милош Црњански'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 20/02) у циљу очувања
њихове вредности која се огледа у реткости одређених
врстa на овом подручју, њиховој изузетној старости, изузетним дендометријским карактеристикама и изванредном
хабитусу. Утврђени су режими заштите и прописане мере
заштите које доприносе очувању и унапређењу заштићених
стабала, а управљање је поверено Јавном комуналном
предузећу ''Градско зеленило'' Нови Сад.
Јавно комунално предузеће "Градско зеленило“ Нови
Сад, као Управљач заштићеним стаблима на територији
Новог Сада, донело је План управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за период од 2012. до
2021. 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 Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа ''Градско зеленило''
Нови Сад је усвојио Програм управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за 2020. годину, који је
Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ доставило
Градској управи за заштиту животне средине, на сагласност.
У поступку разматрања Програма управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за 2020. годину
утврђено је да је исти усклађен са Законом о заштити природе, решењима о заштити, Планом управљања заштићеним
стаблима на територији Новог Сада за период од 2012. до
2021. године, а да су планиране активности у 2020. години
у функцији очувања, унапређења и промовисања заштићених стабала.
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: 03-44/2 од 21. јануара 2020.
године) као стручне организације, који је дао позитивно
мишљење на Програм управљања заштићеним стаблима
на територији Новог Сада за 2020. годину.
Потребна средства за реализацију програмских активности 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-501-2/2020-4
Датум: 29. јануар 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Татјана Кашић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

39

Градско веће
27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Програм унапређења социјалне заштите
Града Новог Сада у 2020. Години
Програм обезбеђивања јавног осветљења на територији Града Новог Сада за
2020. годину
Решење о измени и допунама Решења
о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2020. годину
Решење о утврђивању износа новчане
помоћи за прво дете, новчане помоћи
за тројке, новогодишње новчане помоћи,
новогодишњег поклона и новчаног поклона поводом дана града, за 2020. годину
Решење о утврђивању броја ученика и
студената који остварују право на помоћ
у школовању и номинални износ помоћи
за 2020. годину
Решење о утврђивању месечног броја
пролазака возилом делом ауто-пута Е-75
за који се грађанима насељеног места
Ковиљ обезбеђује материјална подршка
из буџета Града Новог Сада, за 2020.
годину
Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за инспекцијске послове
(Мирослав Лакетић)
Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за инспекцијске послове (Синиша Вујиновић)
Решење о разрешењу дужности в.д. начелника Градске управе за опште послове
(Др Боривоје Дунђерски)
Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за опште послове
(Живана Марјановић)
Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за опште
послове (Зоран Ивковић)

40
37

40
41
42

43

Решење о измени упутства за извршење
буџета Града Новог Сада

Предмет

Страна

Решење о изменама Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за
2020. годину
Решење о стављању ван снаге Решења
о образовању и именовању Радне групе
за капиталне инфраструктурне пројекте
у оквиру реализације Пројекта „Нови Сад
2021 – Европска престоница културе“
број 6-3/2017-49-II
Решење о измени Решења о именовању
Пројектног тима за реализацију пројекта
„Empowering Local Public Property Management Systems“/ „Оснаживање локалних
система управљања јавном имовином“,
број 48-00-00032/2016-28-6, који се финансира у оквиру грант шеме подршка
јединицама локалне самоуправе,
EuropeAid/139223/ID/ACRT/RS
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Градска управа за саобраћај и путеве
43
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43
44

44

44

45

45

46

45

47
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48

46

Решење о одређивању паркинг-места за
возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Народног
фронта бр. 55б у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у
Улици Јосифа Руњанина у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у
делу Улице Боре Продановића и Ћирпановој улици у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у
зони Основне школе „Марија Трандафил“
у Ветернику
Решење о измени режима саобраћаја
у делу Улице Соње Маринковић у Сремској Каменици
Решење о постављању стубића у Улици
Руђера Бошковића и на Футошком путу
у Новом Саду
Решење о постављању саобраћајне опреме у раскрсници Шеноине улице и
Улице патријарха Рајачића у Петроварадину

48
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49

49

50

50

50

Градска управа за заштиту животне средине

Градоначелник
38

Рег. бр.

49
47

Решење о давању сагласности на Програм управљања заштићеним стаблима
на територији Новог Сада за 2020. годину

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
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