СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIX - Број 11

НОВИ САД, 19. март 2020.

примерак 50,00 динара

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

ГРАД НОВИ САД
Градско веће
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I. У Решењу о Програму отуђења грађевинског земљишта
за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
62/19 и 3/20), у Програму који је саставни део овог решења
у делу: „I. Програм отуђења грађевинских парцела у својини
Града Новог Сада“, после тачке 29. додају се тач. 30. до
33. које гласе:

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, 37/19др.закон и 9/20) 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
307. седници од 13. марта 2020. године, доноси

30.

Каћ – Улица
Партизанска

1524

пословни простор и
складиште

ВП до П+1

31.

Улица Иве Андрића

7313/13 К.О. Нови Сад II

6341

општеградски центар

до Су+П+2

32. Улица Јанка Чмелика 5571/10 К.О. Нови Сад I

357

пословно-стамбени
објекат

П+2

општеградски центар

По+П до По+П+7, 10% од
планиране зоне изградње
може бити спратности до
По+П+10

33.

Улица Радничка 32

3541/91

К.О. Каћ

741/12 К.О. Нови Сад II

6495

II. У делу: „II. Програм отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада“, после тачке 13. додају се тач. 14.
до 16. које гласе:

14.

Житни трг

9858/1

Нови Сад I

15.

Петроварадин-Улица
Транџаментска

1898/5

Петроварадин

16.

Улица Павлека
Мишкина

2661/2 К.О. Нови Сад II

246

зона изградње вишепородичног стамбенопословног низа

П+4+ПК

192

породично становање

од П до П+1+Пк

14

породично становање

П+1+Пк

III. У делу: „III. Програм отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу
објекта и формирање грађевинске парцеле“, после тачке 5. додаје се тачка 6. која гласи:

6.

Адице – ул.Јована
Бијелића

3732/13

Ветерник

542

породично
становање

изграђен је вишепородични
стамбени објекат спратности
Су+П+1+Пк
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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
13. март 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 20. став 3. 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, 55/17 и 12/19), Градско веће Града Новог Сада, на
305. седници одржаној 3. марта 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје са сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Позоришта младих, Нови Сад за 2020. годину, коју
је Управни одбор Позоришта младих донео на 83. седници
одржаној 28. фебруара 2020. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2019-316/1-II
3. март 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 306. седници од 9. марта 2020.
године, доноси

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,
95/18-др. закон и 86/19-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 Горан Маринковић, дипломирани економиста, 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-020-4/2020-10/а
9. март 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник

РЕШЕЊЕ
I. ГОРАН МАРИНКОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика директора Дирекције за робне
резерве, почев од 9. марта 2020. године, до постављења
заменика директора Дирекције за робне резерве, 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).

19. март 2020.

Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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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

19. март 2020.
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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“, бр.
1/20 и 3/20) у поглављу „X. ПРОГРАМИ И МЕРЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА У 2020.
ГОДИНИ“, тачка „1. Програм приправника“, став 9. мења
се и гласи: „Јавни позив за стручно оспособљавање приправника на територији Града Новог Сада у 2020. години,
који се упућује послодацима са територије Града, расписује
начелник Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Градоначелника.“
Став 10. мења се и гласи: „Одлуку о одобравању средстава за финансирање програма приправника на територији
Града Новог Сада у 2020. години, доноси начелник Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Градоначелника, а на предлог Комисије за реализацију мера
запошљавања.“
Ст. 14. до 16. мењају се и гласе:
„Мера се реализује у сарадњи са Националном службом за запошљавање, са чије евиденције се незапослена
лица запошљавају у својству приправника, а у циљу
спровођења мере закључиће се споразум између Градске
управе за привреду и Националне службе за запошљавање,
којим се уређују међусобна права и обавезе у реализацији
програма финансирања стручног оспособљавања приправника.
Након доношења Одлуке о одобравању средстава за
финансирање програма приправника на територији Града
Новог Сада у 2020. години закључује се уговор са Националном службом за запошљавање и са послодавцима којима
су средства одобрена, где се између осталог Градска управа
за привреду обавезује да преноси средства из буџета Града
на рачун Националне службе за запошљавање, за финансирање зарада приправника са свим припадајућим доприносима и порезом, а Национална служба за запошљавање
поред осталог, након преноса средстава из буџета Града,
та средства да месечно рефундира послодавцима на основу
њиховог поднетог захтева.
Национална служба за запошљавање контролише
испуњење обавеза из уговора закључених са корисницима
средстава и Градској управи за привреду доставља писани
извештај о спроведеној контроли.“
У тачки 2. „Програм стручне праксе“, став 4. мења се
и гласи: „Јавни позив за реализацију програма стручне
праксе на територији Града Новог Сада у 2020. години који
се упућује послодавцима са територије Града, расписује
начелник Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Градоначелника, и објавиће се на сајту Града, Градске управе за привреду и на огласној табли Националне
службе за запошљавање.“
Став 10. мења се и гласи: „Одлуку о спровођењу програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у
2020. години доноси начелник Градске управе за привреду,
уз претходну сагласност Градоначелника, а на предлог
Комисије за реализацију мера запошљавања.“
Став 14. мења се и гласи: „Мера се реализује у сарадњи
са Националном службом за запошљавање, а међусобна
права и обавезе у реализацији програма стручне праксе
уредиће се споразумом између Градске управе за привреду
и Националне службе за запошљавање.“
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У тачки „3. Организовање јавних радова од интереса
за Град“, став 4. мења се и гласи: „Средства намењена за
организовање јавних радова користе се за исплату накнаде
за обављени посао у складу са закљученим уговорима о
привременим и повременим пословима са лицима
укљученим у јавне радове и за трошкове спровођења јавних
радова. Накнада обухвата и трошкове доласка и одласка
са рада лицу ангажованом на јавном раду.“
Став 7. мења се и гласи: „Јавни позив за организовање
јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2020. години
расписује начелник Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Градоначелника.“
У ставу 9. алинеја друга речи: „да првенствено
запошљава“, замењују се речима: „да првенствено радно
ангажује“, а речи: „а може да запосли и остала лица“,
замењују се речима: „а може да радно ангажује и остала
лица“.
У ставу 10. алинеја трећа, брише се.
Ст. 14. и 15. мењају се и гласе:
„Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних
радова од интереса за Град Нови Сад у 2020. години доноси
начелник Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Градоначелника, а на предлог Комисије за реализацију
мера запошљавања.
Јавни радови трају најдуже пет месеци.“
Ст. 17. и 18. мењају се и гласе:
„Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:
- закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима најдуже до предвиђене
дужине трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање,
- у случају престанка радног ангажовања незапосленог
лица, послодавац је у обавези да, у року од 15 дана
од дана престанка радног ангажовања, изврши замену
са другим лицем за преостало време трајања уговора,
- месечно врши исплату накнаде радно ангажованим
лицима у законским роковима,
- Националној служби за запошљавање доставља доказе
о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање за ангажована лица на спровођењу јавног
рада,
- Националној служби за запошљавање доставља доказе
о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде и
спровођења јавног рада,
- Националној служби за запошљавање омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву
потребну документацију и ток спровођења јавног рада,
и
- обавести Националну службу за запошљавање о свим
променама које су од значаја за реализацију уговора
у року од осам дана од дана настанка промене.
У циљу спровођења мере закључиће се споразум између
Градске управе за привреду и Националне службе за
запошљавање, којим се уређују међусобна права и обавезе у реализацији јавних радова“.
У ставу 19. речи: „за финансирање зарада, односно
друге накнаде ангажованих лица у складу са законом, трошкове доласка и одласка са рада и трошкове спровођења
јавних радова“, замењују се речима „за финансирање
накнаде за обављени посао у складу са закљученим уго-
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ворима о привременим и повременим пословима са лицима
укљученим у јавне радове и за трошкове спровођења јавних
радова“.
Став 20. мења се и гласи: „Национална служба за
запошљавање контролише испуњење обавеза из уговора
закључених са корисницима средстава и Градској управи
за привреду доставља писани извештај о спроведеној контроли и врши поступак принудне наплате у случају
неизвршавања обавеза од стране корисника средстава.“
У тачки „4. Подршка самозапошљавању“ став 8. мења
се и гласи: „Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2020.
години упућује се незапосленим лицима са евиденције
Националне службе за запошљавање у Новом Саду, а
расписује га начелник Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Градоначелника.“
Ст. 16. – 18. мењају се и гласе:
„Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање
на територији Града Новог Сада у 2020. години доноси
начелник Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Градоначелника, а на предлог Комисије за реализацију
мера запошљавања.
У циљу спровођења мере закључиће се споразум између
Градске управе за привреду и Националне службе за
запошљавање, којим се уређују међусобна права и обавезе у реализацији субвенције за самозапошљавање.
Након доношења Одлуке о одобравању субвенције за
самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2020.
години закључиће се уговор са Националном службом за
запошљавање и лицима којима се одобри субвенција за
самозапошљавање, којим се Градска управа за привреду,
између осталог, обавезује да пренесе средства у једнократном износу из буџета Града на рачун Националне
службе за запошљавање, а Национална служба за
запошљавање, након преноса средстава из буџета Града,
та средства уплати на рачун лица којем је одобрена
субвенција за самозапошљавање.“
Став 20. мења се и гласи: „Национална служба за
запошљавање контролише испуњење обавеза из уговора
закључених са корисницима средстава и Градској управи
за привреду доставља писани извештај о спроведеној контроли и врши поступак принудне наплате у случају
неизвршавања обавеза од стране корисника средстава“.
У тачки „5. Субвенција за отварање нових радних
места“ став 5. мења се и гласи:
„Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за
отварање нових радних места на територији Града Новог
Сада у 2020. години упућује се послодавцима из приватног сектора са територије Града, и расписује га начелник
Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Градоначелника.“
Став 14. мења се и гласи: „Одлуку о одобравању
субвенције послодавцима за отварање нових радних места
на територији Града Новог Сада у 2020. години доноси
начелник Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Градоначелника, а на предлог Комисије за реализацију
мера запошљавања.“
Ст. 16 – 18 мењају се и гласе:
„За спровођење мере закључиће се споразум између
Градске управе за привреду и Националне службе за
запошљавање, којим се уређују међусобна права и обавезе у реализацији субвенција за отварање нових радних
места.
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Након доношења Одлуке о одобравању субвенције
послодавцима за отварање нових радних места на
територији Града Новог Сада у 2020. години закључиће се
уговор са Националном службом за запошљавање и послодавцима којима је одобрена субвенција за отварање нових
радних места Одлуком, којим се Градска управа за привреду обавезује да пренесе средства у једнократном износу
из буџета Града на рачун Националне службе за
запошљавање, ради преноса средстава послодавцима.
Национална служба за запошљавање контролише
испуњење обавеза из уговора закључених са корисницима
средстава и Градској управи за привреду доставља писани
извештај о спроведеној контроли и врши поступак принудне
наплате у случају неизвршавања обавеза од стране корисника средстава.“
Поглавље „XI. КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА
ЗАПОШЉАВАЊА“ мења се и гласи:
„За мере из поглавља X. Програми и мере политике
запошљавања на територији Града у 2020. години, тач. 1
– 5. одлуке доноси начелник Градске управе за привреду,
уз претходну сагласност Градоначелника, а на предлог
Комисије за реализацију мера запошљавања.
Чланове Комисије за реализацију мера запошљавања
именује Градоначелник, а чине је представници Града,
Националне службе за запошљавање, Савета за
запошљавање и други стручњаци из области запошљавања,
чији је задатак да провере и размотре пријаве послодаваца
или незапослених лица ако је у питању мера из тачке 4,
сачини бодовну листу, размотри приговоре на бодовну
листу и припреми предлог одлуке и коначне бодовне листе.
Након провере и разматрања пријава, Комисија за
реализацију мера запошљавања сачињава бодовну листу
која ће бити истакнута у просторијама Градске управе за
привреду и објављена на сајту Града и Градске управе за
привреду. Учесници на јавном позиву имају право да у року
од три дана од дана објављивања бодовне листе поднесу
приговор Градској управи за привреду на бодовну листу.
Комисија за реализацију мера запошљавања у року од три
дана решава по достављеним приговорима. Након истека
рока за приговор, ако нема уложених приговора или рока
за решавање по приговору, ако је приговор уложен Комисија
за реализацију мера запошљавања доставља начелнику
Градске управе за привреду на доношење предлог одлука
са коначном бодовном листом за наведене мере.“
У поглављу „XII. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА
ЗАПОШЉАВАЊА“ у ставу 3. у табели, у редном броју 3.
колона „Планирани број лица“ број: „70“, замењује се бројем:
„80“, а у реду „Укупно“, колона „Планирани број лица“ број:
„707“, замењује се бројем: „717“.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-864/2019-2-II
25. фебруар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

19. март 2020.
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На основу члана 61. тачка 29. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези
поглавља X. тачке 8. Акционог плана запошљавања Града
Новог Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 1/20 и 3/20), Градоначелник Града Новог Сада,
доноси

На основу члана 61. тачка 29. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези
поглавља X. тачке 8. Акционог плана запошљавања Града
Новог Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 1/20 и 3/20), Градоначелник Града Новог Сада,
доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. Даје се сагласност да се средства обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, број 58/19) у оквиру раздела 08
– Градска управа за привреду, глава 08.01 – Градска управа
за привреду, у оквиру функције 412 – Општи послови по
питању рада, Програм 3 (шифра 1501) Локални економски
развој, Програмска активност (шифра 1501-0002) – Мере
активне политике запошљавања, на апропријацији економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, позиција Финансијског плана 215.01, синтетика 4631
– Текући трансфери осталим нивоима власти, у износу од
1.000.000,00 динара (извор финансирања 01), у вези са
реализацијом поглавља Х. тачке 8. Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2020. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 1/20 и 3/20), и на основу Уговора о додели средства из Буџета Града Новог Сада са
Аутономном Покрајином Војводином – Службом за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама,
пренесу на рачун број: 840-733133843-73, модел 97, позив
на број 21511808470700, ПИБ 103806910.
II. Овлашћује се в.д. начелника Градске управе за привреду да закључи Уговор о додели средстава из Буџета
Града Новог Сада са Аутономном Покрајином Војводином
– Службом за реализацију програма развоја АП Војводине
и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама за реализацију активности за обуку за личне
пратиоце у циљу превенције дугорочне незапослености,
помоћ у стицању нових знања и вештина ради лакшег
запошљавања и подршке развоју предузетништва, стварања
претпоставки за отпочињање пословања и квалитетније
улагање у обучавање и образовање заинтересованих лица.
III. За реализацију овог решења задужује се Градска
управа за привреду.
IV. Решење доставити:
- Градској управи за привреду;
- Градској управи за финансије;- Аутономној
Покрајини Војводини – Служби за реализацију
програма развоја АП Војводине и
- Едукативном центру за обуке у професионалним
и радним вештинама.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

I. Даје се сагласност да се средства обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, број 58/19) у оквиру раздела 08
– Градска управа за привреду, глава 08.01 – Градска управа
за привреду, у оквиру функције 412 – Општи послови по
питању рада, Програм 3 (шифра 1501) Локални економски
развој, Програмска активност (шифра 1501-0002) – Мере
активне политике запошљавања, на апропријацији економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, позиција Финансијског плана 215.01, синтетика 4631
– Текући трансфери осталим нивоима власти, у износу од
150.000,00 динара (извор финансирања 01), у вези са
реализацијом поглавља Х. тачке 8. Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2020. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 1/20 и 3/20), и на основу Уговора о додели средства из Буџета Града Новог Сада са
Аутономном Покрајином Војводином – Службом за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама,
пренесу на рачун број: 840-733133843-73, модел 97, позив
на број 21511808470700, ПИБ 103806910.
II. Овлашћује се в.д. начелника Градске управе за привреду да закључи Уговор о додели средстава из Буџета
Града Новог Сада са Аутономном Покрајином Војводином
– Службом за реализацију програма развоја АП Војводине
и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама за реализацију активности за обуку, тј.
пасош компетенција у циљу превенције дугорочне незапослености, помоћ у стицању нових знања и вештина ради
лакшег запошљавања и подршке развоју предузетништва,
стварања претпоставки за отпочињање пословања и
квалитетније улагање у обучавање и образовање заинтересованих лица.
III. За реализацију овог решења задужује се Градска
управа за привреду.
IV. Решење доставити:
- Градској управи за привреду;
- Градској управи за финансије;
- Аутономној Покрајини Војводини – Служби за
реализацију програма развоја АП Војводине и
- Едукативном центру за обуке у професионалним
и радним вештинама.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-283/2020-II
10. март 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-284/2020-II
10. март 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 61. тачка 29. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези
поглавља X. тачке 8. Акционог плана запошљавања Града
Новог Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 1/20 и 3/20), Градоначелник Града Новог Сада,
доноси

На основу члана 61. тачка 29. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези
поглавља X. тачке 8. Акционог плана запошљавања Града
Новог Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 1/20 и 3/20), Градоначелник Града Новог Сада,
доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. Даје се сагласност да се средства обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, број 58/19) у оквиру раздела 08
– Градска управа за привреду, глава 08.01 – Градска управа
за привреду, у оквиру функције 412 – Општи послови по
питању рада, Програм 3 (шифра 1501) Локални економски
развој, Програмска активност (шифра 1501-0002) – Мере
активне политике запошљавања, на апропријацији економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, позиција Финансијског плана 215.01, синтетика 4631
– Текући трансфери осталим нивоима власти, у износу од
1.000.000,00 динара (извор финансирања 01), у вези са
реализацијом поглавља Х. тачке 8. Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2020. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 1/20 и 3/20), и на основу Уговора о додели средства из Буџета Града Новог Сада са
Аутономном Покрајином Војводином – Службом за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама,
пренесу на рачун број: 840-733133843-73, модел 97, позив
на број 21511808470700, ПИБ 103806910.
II. Овлашћује се в.д. начелника Градске управе за привреду да закључи Уговор о додели средстава из Буџета
Града Новог Сада са Аутономном Покрајином Војводином
– Службом за реализацију програма развоја АП Војводине
и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама за реализацију активности за обуку за
књиговође у циљу превенције дугорочне незапослености,
помоћ у стицању нових знања и вештина ради лакшег
запошљавања и подршке развоју предузетништва, стварања
претпоставки за отпочињање пословања и квалитетније
улагање у обучавање и образовање заинтересованих лица.

I. Даје се сагласност да се средства обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, број 58/19) у оквиру раздела 08
– Градска управа за привреду, глава 08.01 – Градска управа
за привреду, у оквиру функције 412 – Општи послови по
питању рада, Програм 3 (шифра 1501) Локални економски
развој, Програмска активност (шифра 1501-0002) – Мере
активне политике запошљавања, на апропријацији економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти, позиција Финансијског плана 215.01, синтетика 4631
– Текући трансфери осталим нивоима власти, у износу од
1.000.000,00 динара (извор финансирања 01), у вези са
реализацијом поглавља Х. тачке 8. Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2020. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 1/20 и 3/20), и на основу Уговора о додели средства из Буџета Града Новог Сада са
Аутономном Покрајином Војводином – Службом за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама,
пренесу на рачун број: 840-733133843-73, модел 97, позив
на број 21511808470700, ПИБ 103806910.
II. Овлашћује се в.д. начелника Градске управе за привреду да закључи Уговор о додели средстава из Буџета
Града Новог Сада са Аутономном Покрајином Војводином
– Службом за реализацију програма развоја АП Војводине
и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама за реализацију активности за обуку –
преквалификације и доквалификције за руковаоце грађевинским машинама у циљу превенције дугорочне незапослености, помоћ у стицању нових знања и вештина ради лакшег запошљавања и подршке развоју предузетништва,
стварања претпоставки за отпочињање пословања и
квалитетније улагање у обучавање и образовање заинтересованих лица.

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

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

IV. Решење доставити:

IV. Решење доставити:

- Градској управи за привреду;

- Градској управи за привреду;

- Градској управи за финансије;

- Градској управи за финансије;

- Аутономној Покрајини Војводини – Служби за
реализацију програма развоја АП Војводине и

- Аутономној Покрајини Војводини – Служби за
реализацију програма развоја АП Војводине и

- Едукативном центру за обуке у професионалним
и радним вештинама.

- Едукативном центру за обуке у професионалним
и радним вештинама.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-285/2020-II
10. март 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-282/2020-II
10. март 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Милош Вучевић, с.р.

19. март 2020.
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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 чл. 19-22. Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Службени гласниг Републике Србије“, бр.
16/16 и 8/17), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЉУ
ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ПО
ЗАКЉУЧКУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА БРОЈ
6-7/2020-3-II ОД 10. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ
I. Овим решењем образује се Комисија за спровођење
поступка Јавног конкурса за суфинансирање пројеката
средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања
јавног интереса у области јавног информисања по Закључку
Градоначелника број 6-7/2020-3-II од 10. јануара 2020.
године (у даљем тексту: Комисија) и именују чланови
Комисије.
II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у
циљу остваривања јавног интереса у области јавног
информисања по Закључку Градоначелника број
6-7/2020-3-II од 10. јануара 2020. године (у даљем
тексту: Јавни конкурс),
- изврши стручну оцену пројеката пристиглих на Јавни
конкурс сагласно Правилнику о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања,
- води записник о спровођењу поступка Јавног конкурса,
- на основу записника сачини образложен предлог о
додели средстава за суфинансирање пројеката у
циљу остваривања јавног интереса у области јавног
информисања, који доставља Градској управи за
културу и
- обавља друге послове у циљу спровођења поступка
Јавног конкурса.
III. Комисија има пет чланова.
Комисија на првој седници бира председника Комисије.
Председник Комисије координира рад Комисије и председава седницама.
IV. У Комисију се именују:
1. ИЛИЈА ПЕТРОНИЈЕВИЋ, на предлог новинарских удружења и медијских асоцијација,
2. РАДОЈИЦА МАЛИ, на предлог новинарских
удружења и медијских асоцијација,
3. ЉУБИЦА ЗДРАВКОВИЋ ЏОНОВ, на предлог новинарских удружења и медијских асоцијација,
4. СЛАЂАНА ОСТОЈИЋ, новинар и
5. ЖАРКО МАНДИЋ, новинар.
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V. Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији
припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара.
Накнада из става 1. ове тачке, исплаћује се под условом да је Комисија у току месеца одржала седницу, без
обзира на број одржаних седница.
Члановима Комисије чије је место пребивалишта или
боравишта ван територије Града Новог Сада, припада
накнада за путне трошкове у висини цене превоза у јавном
саобраћају, за сваки долазак и одлазак на седницу.
VI. Стручне и административне послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за културу.
Комисија има секретара који није члан Комисије.
VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-7/2020-163-II
3. март 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10 - 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. 75 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Народног
фронта бр. 75 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-45/20 од 28. фебруара 2020. године, који
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.
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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 31. март 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-34-1395/2020
10. март 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, у предмету техничког регулисања саобраћаја 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), доноси

19. март 2020.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉАЊУ
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И
УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ НА БУКОВАЧКОМ
ПУТУ У ПЕТРОВАРАДИНУ
1. У Решењу о постављању саобраћајне сигнализације
и успоривача брзине на Буковачком путу у Петроварадину
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 53/19 и 5/20), тачка
2. се мења и гласи:
„Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да постави саобраћајну сигнализацију и опрему према
Саобраћајном пројекту број С-040/20 од 25. фебруара 2020.
године који је израдила Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем.“.
2. Рок за извршење овог решења је 6. март 2020. године.
3. 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-34-1267/2020
26. фебруар 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

19. март 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.
161

Градско веће
162
155

156

157

Решење допунама решења о Програму
отуђења грађевинског земљишта за
2020. годину

379

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Позоришта младих, Нови Сад за 2020. годину

380

Решење о постављењу в.д. заменика
директора Дирекције за робне резерве
(Горан Маринковић)

380

163

Предмет

Страна

Решење о давању сагласности да се
средства обезбеђена Одлуком о буџету
Града Новог Сада за 2020. годину пренесу на рачун број: 840-733133843-73

384

Решење о давању сагласности да се
средства обезбеђена Одлуком о буџету
Града Новог Сада за 2020. годину пренесу на рачун број: 840-733133843-73

384

Решење о образовању и именовању
Комисије за спровођење поступка Јавног
конкурса за суфинансирање пројеката
средствима из буџета Града Новог Сада
у циљу остваривања јавног интереса у
области јавног информисања по закључку Градоначелника број 6-7/2020-3-II
од 10. јануара 2020. године

385

Градоначелник
158

159

160

Градска управа за саобраћај и путеве

Решење о изменама Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за
2020. годину

380

Решење о давању сагласности да се
средства обезбеђена Одлуком о буџету
Града Новог Сада за 2020. годину пренесу на рачун број: 840-733133843-73

383

Решење о давању сагласности да се
средства обезбеђена Одлуком о буџету
Града Новог Сада за 2020. годину пренесу на рачун број: 840-733133843-73

383

164

165

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у улици Народног
фронта бр. 75 у Новом Саду

385

Решење о измени Решења о постављању саобраћајне сигнализације и успоривача брзине на Буковачком путу у Петроварадину

386

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

