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На основу члана 6. Одлуке о остваривању потреба и 

интереса младих у областима омладинског сектора на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 22/19, 35/19 и 15/20), и члана 67. тачка 48. Ста-
тута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада на 320. седници од 19. јуна 
2020. године, доноси

ПРОГРАМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2019 – 2022. 

ГОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ

I. Овим програмом утврђују се активности на реализацији 
Локалног акционог плана политике за младе Града Новог 
Сада за период 2019-2022. године („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 7/19) (у даљем тексту: ЛАП) које ће се 
реализовати у 2020. години путем програма и пројеката 
који имају за циљ активно учешће младих у друштвеном 
животу, обезбеђивање остваривања права младих на 
једнаке шансе, информисање младих, подстицање и 
вредновање толеранције, демократије, изузетних постигнућа 
младих, подстицање и развијање формалног и неформал-
ног образовања, подстицање и стимулисање запошљавања 
и самозапошљавања младих и омладинског предузет-
ништва, унапређивање безбедности младих, одрживог 
развоја и здраве животне средине, очување и унапређивање 
здравља младих и других активности и области од значаја 
за младе.

II.  Средства за реализацију овог програма планирана 
су у буџету Града Новог Сада за 2020. годину у укупном 
износу од 23.700.000,00 динара, у оквиру  Програма 14: 
Развој спорта и омладине (шифра 1301), ПА: Спровођење 
омладинске политике (шифра 1301-0005), и то:

- износ од 2.000.000,00 динара на позицији Финансијског 
плана 408.02, на синтетичком конту 4239 - Остале 
опште услуге,

- износ од 21.700.000,00 динара на позицији Финансијског 
плана 409.01, синтетички конто 4819 - Дотације оста-
лим непрофитним институцијама.

III. Средства из тачке 2. овог програма у износу од 
21.700.000,00 динара распоредиће путем јавног конкурса 

који ће расписати Градска управа за спорт и омладину - 
Канцеларија за младе за имплементацију, мониторинг и 
евалуацију програма и пројеката којима се остварују циљеви 
и мере дефинисане ЛАП-ом:

1) Програми и пројекти којима се остварују циљеви дефи-
нисани ЛАП-ом из следећих области:
- Програми и пројекти из области Образовање мла-
дих који за циљ имају: обезбеђивање услова за 
развој компетенција потребних за активно 
укључивање више младих у друштво, запошљавање 
и даље образовање, кроз квалитетне програме 
неформалног образовања и омладинског рада који 
прате потребе младих; подстицање развоја ван-
наставних активности у школама и факултетима 
кроз сарадњу установа формалног образовања и 
удружења младих и за младе; промоцију науке и 
истицање значаја образовања за друштвену 
заједницу, подршку програмима радне праксе кроз 
међусекторску сарадњу (владин, цивилни и при-
вредни сектор).                                                                                                                  

- Програми и пројекти из области Запошљавање 
младих који за циљ имају: информисање и 
подстицање младих да унапређују знања и вештине 
запошљивости, са посебним акцентом на повећање 
обухвата младих људи, а посебно младих из 
осетљивих група; подизање капацитета младих за 
ефикасно управљање каријером кроз едукације, 
кампање и развој програма каријерног вођења и 
саветовања; континуирано спровођење активности 
којима се доприноси популаризацији предузет-
ништва младих и свих облика самозапошљавања 
и фриленсинга, кроз промоцију примера добре 
праксе младих предузетника и савремених облика 
самозапошљавања у областима као што су „кре-
ативна индустрија“ и ИКТ индустрија.

- Програми и пројекти из области Здравље младих 
који за циљ имају: у сарадњи са здравственим 
институцијама подстицање програма унапређења 
и заштите менталног здравља кроз директну под-
ршку младима; едуковање младих о штетности 
употребе психоактивних супстанци кроз креирање 
иновативних превентивних програма; повећање 
нивоа знања младих о репродуктивном здрављу 
кроз едукацију иновативним каналима комуникације, 
који су пријемчиви и доступни младима; развијање 
знања и вештина младих о здравим стиловима 
живота кроз пружање информација и директне 
услуге за младе и повећање доступности примарне 
здравствене заштите за младе из посебно 
осетљивих група кроз информисање и подршку 
младима.
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-  Програми и пројекти из области Култура и сло-
бодно време младих који за циљ имају: развијање 
организационе капацитете удружења за младе и 
удружења младих која се баве културом, кроз еду-
кативне програме, програме мобилности и програме 
организационог развоја; подршку програмима кул-
туре који активно укључују младе, кроз пројекте у 
чијој реализацији учествују млади; подстицање 
квалитетно провођеног слободног времена младих 
повећањем видљивости програма који обезбеђују 
квалитетно провођење слободног времена.

-  Програми и пројекти из области Волонтирање и 
активизам младих који за циљ имају: повећање 
систематски утицај на успостављање подстицајног 
окружења за волонтирање и активизам код младих 
кроз промоцију вредности и добробити волонтирања 
и активизма за појединца  и заједницу; омогућавање 
континуиране системске подршке организацијама 
и  институцијама да креирају и реализују квалитетне 
волонтерске програме који прате принципе волон-
терског управљања, развијање програма едукације 
младих за стицање вештина и знања за активно 
учешће у друштву и волонтирање.

-  Програми и пројекти из области Безбедност мла-
дих који за циљ имају: унапређивање безбедносне 
културе младих кроз рад са удружењима; унапре-
ђивање степена информисаности младих о узро-
цима, појавним облицима и последицама безбед-
носних ситуација и ризика; унапређење знања и 
развијање вештина младих у области безбедности; 
подстицање отварања саветовалишта за помоћ 
жртвама насиља; израду локалног стратешког доку-
мента за безбедност младих.

-  Програми и пројекти из области Информисање 
младих који за циљ имају: развијање инфраструк-
турне и кадровске услове за омладинске инфо 
центре и омладинске инфо раднике како би се под-
стицао квалитет информација, њихова сигурност 
и доступност правовремених и проверених инфор-
мација за младе; повећање нивоа информисаности 
младих о мoгућнoстима и начинима зaпoшљaвaња 
и личног усавршавања, као мoгућнoстима зa мo бил-
нoст и квaлитeтниje прoвoђeњe слoбoднoг врeмeнa 
кроз механизме информисања прила гођене; 
повећање нивоа информационе и медијске писме-
ности младих и омогућавање адекватног приступа 
и знања за коришћење нових технологија и интер-
нета код осетљивих група младих младима.

-  Програми и пројекти из области Млади у заштити 
животне средине и одрживом развоју који за 
циљ имају: омогућавање стицања практичних 
знања која се спроводе у циљу побољшања стања  
животне средине и обезбеђивање подршке за при-
мену знања и запошљавање младих у овим обла-
стима; промовисање неформалног образовања из 
области заштите животне средине и одрживог 
развоја информисањем о програмима који се нуде 
и то на начин који је пријемчив младима; повећање 
активног учешћа младих у области заштите животне 
средине и одрживог развоја у процесима доношења 
одлука и оснаживање и обучавање младих да се 
укључе у развој јавних политика усмерених на 
заштиту животне средине и одрживи развој; 
подизање капацитета удружења младих и удру-

же ња за младе који се баве овом области кроз 
едукативне програме, и подстицање умрежавања 
удружења кроз заједничко спровођење пројеката 
са образовним институцијама

-  Програми и пројекти из области Социјална поли-
тика према младима који за циљ имају: повећање 
нивоа информисаности младих о услугама које се 
реализују на локалном нивоу и успостављање 
механизама информисања младих о услугама које 
могу користити, посебно младих из маргинализо-
ваних група; подстицање умрежавања организација 
и институција које се баве пружањем социјалних 
услуга према младима; подстицање развоја волон-
терских програма пре свега у институцијама 
социјалне заштите и удружењима кроз едукације 
и подршку из области волонтерског менаџмента; 
подстицање развоја превентивне подршке и при-
марне заштите кроз јачање подршке саветодавним 
сервисима за младе (саветовалишта, СОС теле-
фони, вршњачке едукације...) као подршка одржи-
вости постојећих услуга које су развијене кроз 
раније пројекте; подстицање организовања додат-
них програма за младе из угрожених група који 
више нису корисници система услуга социјалне 
заштите у процесу успешне инклузије у друштвене 
токове; подстицање превенције дискриминације 
социјално осетљивих група младих кроз 
истраживања, инфоримисање и едукацију о узро-
цима и последицама дискриминације.

2)  Програми и пројекти којима се врши мониторинг и 
евалуација програма и пројеката којима су додељена 
средства из буџета Града, а којима се остварују 
циљеви дефинисани ЛАП-ом.

IV. Средства из тачке 2. овог програма у износу од 
2.000.000,00 динара планирано је да се распореде за 
едукације младих и организацију курсева из информацио-
них технологија и страних језика.

V. Овај програм реализују удружења младих, удружења 
за младе и њихови савези, као и правни субјекти који су 
регистровни за обављање одговарајуће делатности, у 
складу са одредбама Одлуке о остваривању потреба и 
интереса младих у областима омладинског сектора на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 22/19, 35/19 и 15/20).

VI. Надзор над спровођењем овог програма обавља 
Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија за младе. 

VII. Градска управа за спорт и омладину-Канцеларија 
за младе подноси  Градском већу Града Новог Сада 
годишњи извештај о реализацији овог програма.

VII. Овај програм објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-2/2020-21- II
19. јун 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члaна 67. тачка 47. Статута Града Новог Сада 

(''Службени лист Града Новог Сада'', број 11/19), а у вези 
са чланом 69. Закона о заштити животне средине (''Служ-
бени гласник Републике Србије'', бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.
закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 
- др. закон и 95/18 - др. закон), Градско веће Града Новог 
Сада, на 320. седници од 19. јуна 2020. године, доноси

ПРОГРАМ
ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ 
ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ 

САДА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

Интегрално управљање водама остварује се у складу 
са Законом о водама (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон) 
којим је у наше законодавство транспонована Оквирна 
директива о водама Европске уније (2000/60/EC).

Полазећи од чл. 69. и 70. Закона о заштити животне 
средине којима је дефинисано да јединица локалне само-

управе обезбеђује континуалну контролу и праћење стања 
животне средине доношењем и реализацијом програма 
мониторинга за своју територију који су у складу са наци-
оналним програмима, а да се мониторинг врши системат-
ским праћењем вредности индикатора који су дефинисани 
Правилником о националној листи индикатора заштите 
животне средине (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 37/11) припремљен је Програм праћења квалитета 
површинских вода на територији Града Новог Сада за 2020. 
и 2021. годину.

У стручном и техничком смислу овај програм је усагла-
шен са Националним програмом мониторинга статуса вода.

Имајући у виду да је Националним програмом монито-
ринга статуса вода за територију Града Новог Сада 
предвиђен један локалитет на Дунаву, а да се на шест 
локалитета на Дунаву и једном на Бегечкој јами вода кори-
сти и за рекреацију и купање, у циљу праћења квалитета 
воде и са аспекта ризика по здравље људи и благовреме-
ног упозорења о подобности воде за коришћење у ове 
сврхе, на локалитетима датим у Табели 1. планира се, 
поред праћења физичко-хемијских параметара датих у 
Табели 2. и праћење микробиолошких параметара датих 
у Табели 3. по динамици датој у Табели 1.

Табела 1.  Локалитети, индикатори и динамика праћења квалитета површинских вода које се користе и за
                   рекреацију и купање на територији Града Новог Сада

Локалитет Индикатор Динамика

Дунав-Штранд
Физичко-хемијски

1. мај -15. септембар / 1 дневно
Микробиолошки

Дунав-Бећар Штранд
Физичко-хемијски

1. мај -15. септембар / 1 недељно
Микробиолошки

Дунав-Официрац
Физичко-хемијски

1. мај -15. септембар / 1 недељно
Микробиолошки

Дунав-Футог
Физичко-хемијски

1. мај -15. септембар / 1 недељно
Микробиолошки

Дунав-Шодрош
Физичко-хемијски

1. мај -15. септембар / 1 недељно
Микробиолошки

Бегечка јама
Физичко - хемијски

1. мај -15. септембар / 1 недељно
Микробиолошки

Институција којој се у складу са законом повери праћење 
квалитета површинских вода које се користе и за рекреацију 
и купање на територији Града Новог Сада ће бити у обавези 
да у периоду праћења (1. мај -15. септембар) за локалитет 
Дунав-Штранд доставља дневни, а за остале локалитете 
недељни извештај о резултатима испитивања и закључцима 
о подобности воде за рекреацију и купање.

Годишњи извештај о резултатима праћења, са анализом 
и закључцима ће бити у обавези да достави у року од 30 
дана од дана окончања праћења.

За узорковање, анализу и оцену квалитета површинских 
вода примењују се важећи стандарди SRPS-ISO и методе 

дате у табелама 2 и 3, као и подзаконска регулатива (Уредбa 
о граничним вредностима загађујућих материја у површин-
ским и подземним водама и седименту и роковима за 
њихово достизање (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 50/12, Правилник о параметрима еколошког и хемијског 
статуса површинских вода и параметрима хемијског и кван-
титативног статуса подземних вода (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 74/11)).

Српски индекс квалитета воде (Serbian Water Quality 
Index - SWQI) ће се израчунавати по методологији доступној 
на интернет адреси www.sepa.gov.rs/index 
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Табела 2. Физичко-хемијски параметри 

Параметар Јединица Метода испитивања 
(или акредитована еквивалентна метода)

Температура воде 0C SRPS H.Z1.106
pH вредност - SRPS EN ISO 10523
Електропроводљивост μS/cm SRPS EN 27888
Растворени кисеоник mg/l  SRPS EN ISO 5814 или SRPS EN 25813
Засићеност воде кисеоником % SRPS EN ISO 5814 и рачунски
Биолошка потрошња кисеоника БПК-5 mg/l  SRPS EN ISO 1899-2

Хемијска потрошња кисеоника из KMnO4 mg/l  Волуметријска метода - Приручник, метода P-IV-9a, страна 
22-241)

Хемијска потрошња кисеоника из K2Cr2O7 mg/l  SRPS ISO 6060
Укупни органски угљеник -ТОC mg/l  SRPS ISO 8245

Амонијум (NH4-N) mg/l  SRPS EN ISO 14911 или волуметријска метода - Приручник, 
метода P-V-2/B страна 179-1821)

Нитрити (NО2-N) mg/l  SRPS EN ISO 10304-1 или спектрофотометријска метода 
SMEWW20th  4500 -NO2 B2)

Нитрати (NО3-N) mg/l  SRPS EN ISO 10304-1 или спектрофотометријска метода 
SMEWW20th  4500 -NO3 B2)

Укупни азот (N) mg/l  SRPS EN  25663
Ортофосфати (PО4-P) mg/l  SRPS EN  6878
Укупни растворени фосфор (P) mg/l  SRPS EN  6878

Сулфати mg/l  SRPS EN ISO 10304-1 или спектрофотометријска метода 
SMEWW20th 4500 -SO4 E2)

Хлориди mg/l  SRPS EN ISO 10304 или спектрофотометријска метода 
SMEWW20th 4500 -Cl B2)  

Суспендоване материје mg/l  ISO 11923
Укупне растворене соли mg/l  Гравиметријска метода SMEWW20th 2540 B2)

1)  Приручник: Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности воде за пиће, Савезни завод за здравствену заштиту, 
 Београд 1990 
2)  SMEWW20th: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th Edition, American Public Health Association, American 
 Water Works Association, Water Environment Federation,. Washington. DC (1998.)

Табела 3. Микробиолошки параметри 

Параметар Јединица Метода испитивања
(или акредитована еквивалентна метода)

укупни колиформи број/100 ml Meтоде засноване на SRPS EN ISO 9308-1 и SRPS EN ISO 
9308-2

фекални колиформи број/100 ml Meтоде засноване на SRPS EN ISO 9308-1 и SRPS EN ISO 
9308-2

фекалне ентерококе број/100 ml Методе засноване на SRPS EN ISO 7899-2 / IDEXX  
Enterolert / E  Quanti-Tray 2000

однос олиготрофних и хетеротрофних 
бактерија број/1 ml Метода заснована на национално признатој стручној 

литератури3)

број аеробних хетеротрофа број/1 ml Модификована метода по KOHL. W. 4)

3)  Микробиолошко испитивање квалитета површинских вода. Институт за биологију, Нови Сад, 1998.
4)  Über die Bedeutung bakteriologischer Untersuchungen für die Beurteilung von Fließgewässern, dargestellt am Beispiel der österreichischen 
 Donau, Arch, Hydrobiol/ Suppl. 44, 4, 1975: 392-461.
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Овај програм објавити у ''Службеном листу Града Новог 
Сада''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2020-16-II
19. јун 2020. године
НОВИ СAД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

367
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“ број 11/19) члана 33. 
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број  58/19), а у складу са 
главом VI. тачка 1. Програма унапређења социјалне заштите 
Града Новог Сада у 2020. години („Службени лист Града 
Новог Сада, бр. 3/20 и 6/20), на предлог Градоначелника 
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 320. 
седници од 19. јуна 2020. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

„МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности 
Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ 
са домом ученика Нови Сад ( У даљем тексту : Школа ) за 
2020. годину, за који су средства обезбеђена Одлуком о 
буџету Града Новог Сада за 2020. годину („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 58/19) за раздео 15. Глава 15.01. 
Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Програм 11: 
Социјална и дечија заштита, Пројекат: 0901-0011, П: Школа 
за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са 
домом ученика.

II. За реализацију овог програма планирана су средства 
у буџету Града Новог Сада за 2020. годину, у укупном износу 
од 9.170.000,00 динара, као капитални трансфери осталим 
нивоима власти,  и то:

- 4.970.000,00 динара за набавку комби возила за пре-
воз корисника програма Центрa за рехабилитацију 
деце и омладине са сметњама у развоју и програма 
Рехабилитационе активности, и

- 4.200.000,00 динара за Пројекат противпожарне 
заштите за објекте у којима се реализују програми 
унапређења социјалне заштите.

III. Захтев за обезбеђење средстава из тачке II. овог 
програма, уз приложену документацију о спроведеном 
поступку јавне набавке, у складу са законом, Школа 
доставља Градској управи за социјалну и дечију заштиту 
(у даљем тексту: Градска управа), а пренос средстава на 
рачун Школе врши се на основу захтева за пренос који 
припрема Градска управа, у складу са прописима којима 
се уређује буџетски систем.

IV. Школа је у обавези да активности из овог програма 
изведе стручно и квалитетно у складу са законом, стан-
дардима и нормативима који важе за ову врсту активности.

V. Надзор над спровођењем овог програма обављаће 
Градска управа.

VI. Школа подноси Градском већу Града Новог Сада и 
Градској управи извештај о реализацији овог програма. 

VII. Овај програм објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-697/2020-II
19. јун 2020. године
НОВИ СAД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

368
На основу члана 35. став 2. 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 320. седници од 19. јуна 2020. године, 
доноси

ПРАВИЛНИК 
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, НАЧИНУ И 

ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА 
БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТО 

ОПЛОЂЕЊЕ
  Члан 1.

Овим правилником уређују се ближи услови, начин и 
поступак за остваривање права на накнаду дела трошкова 
за биомедицински потпомогнуто оплођење (вантелесна 
оплодња).

  Члан 2.

Право на накнаду дела трошкова за биомедицински 
потпомогнуто оплођење (у даљем тексту: БМПО) може да 
оствари жена за услугу која се пружа у здравственим уста-
новама на територији Града Новог Сада у којима Републички 
фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: РФЗО) 
финансира програм БМПО и које имају дозволу Министар-
ства здравља за обављање делатности БМПО (у даљем 
тексту: здравствена установа).

Право из става 1. овог члана може да оствари жена која је: 
1. претходно без успеха имала три покушаја БМПО на 

терет средстава обавезног здравственог осигурања, и један 
покушај на терет средстава буџета Аутономне Покрајине 
Војводине, а у моменту доношења одлуке Комисије за 
БМПО, Гинеколошко-акушерске клинике, Клиничког центра 
Војводине, Нови Сад (у даљем тексту: Комисија), о 
испуњености услова за укључивање у процес БМПО, није 
навршила 42 године живота; 
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2. старија од 42 године, независно од броја покушаја 
БМПО, а у моменту доношења одлуке Комисије о 
испуњености услова за укључивање у процес БМПО није 
навршила 45 година живота; 

3. рађала али нема живо дете, или има једно дете, а 
нема услова да природним путем добије друго дете, под 
условом да у моменту доношења одлуке Комисије о 
испуњености услова за укључивање у процес БМПО није 
навршила 45 година живота.

  Члан 3.

Право на накнаду дела трошкова БМПО може да оствари 
жена под условом да:

1. има држављанство Републике Србије,
2. има пребивалиште на територији Града Новог Сада 

у последњих годину дана,
3. остварује право на здравствену заштиту преко РФЗО,
4. је и поред одговарајућег лечења констатована неплод-

ност, и то, како код жена које нису рађале (примарни 
стерилитет), тако и код жена које су рађале али немају 
живо дете, или имају једно дете, а немају услова да 
природним путем добију друго дете (секундарни сте-
рилитет),

5. је по одлуци Комисије укључена у поступак БМПО.

Члан 4.

Право на накнаду дела трошкова за БМПО може се 
остварити за један покушај БМПО.

  Члан 5.

Захтев за остваривање права на накнаду дела трошкова 
за БМПО из члана 2. ове одлуке подноси се Градској управи 
за социјалну и дечију заштиту (у даљем тексту: Градска 
управа), а путем писарнице Градске управе за опште 
послове, Нови Сад, Трг слободе 1.

Уз захтев из става 1. овог члана подносилац захтева 
прилаже:

- фотокопију личне карте,
- важећу потврду Комисије о испуњености услова из 
члана 3. тачка 4. овог правилника,

- потврду РФЗО да су обављена три покушаја БМПО на 
терет средстава обавезног здравственог осигурања, 
и фотокопију отпусне листе о завршеном поступку 
БМПО  на терет средстава буџета Аутономне Покрајине 
Војводине, уколико нема навршене 42 године.

Градска управа службеним путем прибавља податак да 
жена остварује право на здравствену заштиту преко РФЗО, 
и извод из матичне књиге рођених за дете, у случају да се 
ради о секундарном стерилитету.

 Члан 6.

Средства за накнаду дела трошкова за БМПО из буџета 
Града Новог Сада преносе се здравственој установи, на 
основу решења о признавању права на накнаду дела трош-
кова које доноси Градска управа, према рачуну који 
доставља здравствена установа Градској управи, за сваког 
корисника појединачно, након обављеног поступка БМПО, 
а највише до износа од 220.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана преносе се у складу са 
могућностима буџета Града Новог Сада, а по редоследу 
достављања рачуна из става 1. овог члана. 

Члан 7.

Градска управа, службеним путем, од здравствене уста-
нове из члана 6. овог правилника, прибавља извештај о 
успешности, односно  резултатима обављених поступака 
БМПО у претходној години, најкасније до 31. јануара текуће 
године.

Члан 8.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о ближим условима, начину и поступку за 
остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну 
оплодњу („Службени лист Града Новог Сада“, број 53/17).

  Члан 9.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 855/2020-II
19. јун 2020. године
НОВИ СAД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

369
На основу члана 49. став 3. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 
– др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и члана 67. тачка 15. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), Градско веће Града Новог Сада на 320. 
седници од 19. јуна 2020. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 
КОРИШЋЕЊУ, ОДРЖАВАЊУ И 

УПРАВЉАЊУ СЛУЖБЕНИМ ЗГРАДАМА И 
ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИЈАМА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА КОЈЕ 
КОРИСТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.

У Правилнику о коришћењу, одржавању и управљању 
службеним зградама и пословним просторијама у јавној 
својини Града Новог Сада које користе органи и организације 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 41/19) члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

Трошкове комуналних услуга, услуга физичко-техничког 
обезбеђења, осигурања и других услуга, као и трошкове 
спровођења противпожарних мера у службеним зградама 



24. јун 2020. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 27 – страна 621.    

и пословним просторијама из члана 1. овог правилника 
обезбеђује Служба у складу са средствима планираним у 
буџету Града Новог Сада.“

Члан 2.

Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.

У службеним зградама из члана 1. овог правилника у 
којима пословне просторије користе и други носиоци права 
коришћења и закупци, Градска управа сноси трошкове из 
члана 6. овог правилника у складу са актом из члана 3. 
овог правилника и средствима планираним у буџету Града 
Новог Сада и рефундира их од Службе, сразмерно повр-
шини пословних просторија које користе органи и 
организације Града, у складу са техничким могућностима.“

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 46-2/2020-317- II
19. јун 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

370
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и члана 
33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину 
("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19), на пред-
лог  Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада на 320. седници  од  19. јуна 2020. године  
доноси

    
Р Е Ш Е Њ Е 

  О  ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

I

    У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
основне школе  за 2020. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“ бр. 63/19, 4/20 и 14/20), Програм инвестици-
оних активности за основне школе за 2020. годину,  који је 
саставни део овог решења, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Средства за реализацију Програма инвестиционих актив-
ности за основне школе за 2020. годину, планирана су у 
буџету Града Новог Сада за 2020. годину, као трансфери 
осталим нивоима власти, у укупном износу од 173.319.078,00  
динара и распоређују се за Програмску активност и Пројeкaт: 

У оквиру Програмске активности: Функционисање 
основних школа, средства у износу од 102.014.078,00  
динара, распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА – 5112

Редни
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани 

износ

1. ОШ „Јован Дучић“ Петроварадин Изградња прикључка на гасну мрежу за кухињу у 
Прерадовићевој бр.6 105.734,00

Укупно 105.734,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА - 5113

Редни
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани 

износ

1. ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад
Реконструкција хидрантске мреже, електроенергетских 
инсталација, хидротехничких инсталација и  адаптацијa 
простора

28.184.863,00

2. ОШ „Мирослав Антић“ Футог Енергетска санација објекта (облагање дела фасаде 
каменом вуном) 12.228.108,00

3. ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад
Енергетска санација објекта (заменa столарије и 
фасадерски радови - облагање објекта минералном 
каменом вуном)

23.616.000,00

4. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад Измена гасне инсталације са препревком гасног сета и 
развода у Темеринској 2.416.000,00

Укупно 66.444.971,00
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3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ – 5114

Редни
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани 

износ

1. ОШ "Јожеф Атила" Нови Сад
- Пројектно техничка документација за изградњу школе у 

„Адицама“, разне таксе и сагласности
- Израда студије оправданости

6.726.000,00

2.000.000,00

2. ОШ "Јожеф Атила" Нови Сад - Израда пројекта енергетске санације постојећег објекта, 
разне таксе и сагласности 5.290.800,00

3. ОШ „Ђорђе Натошевић“ 
Нови Сад

Стручни надзор на реконструкцији хидрантске мреже, 
електроенергетских инсталација, хидротехничких 
инсталација и  адаптацији простора

422.773,00

4. ОШ „Мирослав Антић“ Футог Стручни надзор за енергетску санација објекта (облагање 
дела фасаде каменом вуном) 183.420,00

5. ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад
Стручни надзор на енергетској санацији објекта (заменa 
столарије и фасадерски радови - облагање објекта 
минералном каменом вуном)

354.240,00

6. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад

- Стручни надзор на измени гасне инсталације са препре-
вком гасног сета и развода у Темеринској 36.240,00

- Израда пројектно техничке документације за 
реконструкцију хидрантске мреже 582.000,00

7. ОШ "Алекса Шантић", 
Степановићево

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију 
хидрантске мреже 576.000,00

8. ОШ "Доситеј Обрадовић", 
Нови Сад

Пројектно техничка документација, сагласности и таксе, 
трошкови обраде предмета за изградњу нове школе на 
локалитету Југовићево

642.000,00

Укупно 16.813.473,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА - 5122

Редни
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани 

износ

1. ОШ“Прва војвођанска бригада“ 
Нови Сад Набавка клима уређаја и лаптоп рачунара 600.000,00

2. ОШ „Коста Трифковић“ Нови Сад Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 300.000,00

3. ОШ“Jован Поповић“ Нови Сад Набавка кухињског инвентара за сервирање и припремање 
оброка за ученике 146.900,00

4. ОШ "Вељко Петровић", Бегеч Набавка клима уређаја 213.000,00

Укупно: 1.259.900,00

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ – 5126

Редни
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани 

износ

1. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови 
Сад Набавка рачунарске опреме за наставу информатике 600.000,00

2. ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад
Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари)

Набавка 3 интерактивне табле

600.000,00

600.000,00
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3. ОШ "Јожеф Атила" Нови Сад Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 600.000,00

4. ОШ "Свети Сава" Руменка Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари)
Набавка 3 интерактивне табле

600.000,00
600.000,00

5. ОШ „Бранко Радичевић“ Нови Сад Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 600.000,00
6. ОШ "22.Август" Буковац Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 600.000,00
7. ОШ „Коста Трифковић“ Нови Сад Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 300.000,00
8. ОШ "Иво Лола Рибар" Нови Сад Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 600.000,00
9. ОШ "Мирослав Антић" Футог Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 600.000,00

10. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 600.000,00
11. ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 600.000,00
12. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад Набавка рачунарске опреме (лаптоп рачунари) 600.000,00

Укупно: 8.100.000,00

6.  ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ – 5128

Редни
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани 

износ
1. ОШ „Свети Сава“ Руменка Уградња и реконструкција видео надзора 590.000,00

Укупно 590.000,00

7. ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, МОТОРНА, НЕПОКРЕТНА И НЕМОТОРНА ОПРЕМА - 5129

Редни
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани 

износ

1. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад Набавка 2 гасна котла за фискултурну салу и објекат школе 
у Темеринској 8.700.000,00

Укупно: 8.700.000,00

У оквиру Пројекта: Надоградња школе -  ОШ „Иван Гундулић, средства у износу од 71.305.000,00  динара, распоређују 
се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА – 5112

Редни
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани 

износ

1.1. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад Надоградња објекта школе и реконструкција приземља 
школског објекта у Новом Саду 70.000.000,00

Укупно 70.000.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ – 5114

Редни
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани 

износ

2.1. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад Стручни надзор на надоградњи објекта школе и 
реконструкцији приземља школског објекта у Новом Саду 1.050.000,00

2.2. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад
Координатор за безбедност и здравље на раду и израда 
плана превентивних мера на надоградњи објекта школе и 
реконструкцији приземља школског објекта у Новом Саду

255.000,00

Укупно 1.305.000,00
“
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II

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

                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2020-395- II
19. јун 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

371
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 
33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 58/19), на пред-
лог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада, на 320. седници од 19. јуна 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "РАДОСНО 
ДЕТИЊСТВО" НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

I

 У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за 
2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/19 
и 4/20),  тачка II. мења се и гласи:

"II

За реализацију Програма у буџету Града Новог Сада 
за 2020. годину планирана су средства у оквиру Програма 
8: Предшколско васпитање и образовање, у укупном износу 
од 540.607.000,00  динара, од чега 164.111.000,00 динара 
из извора финансирања 01 - општи приходи и примања 
буџета и средства у износу од 376.496.000,00 динара из 
извора финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година, за:

I. Пројекте, средства у износу од 496.987.000,00 динара, 
од чега 120.491.000,00 динара из извора финансирања 01 
- општи приходи и примања буџета и средства у износу од 
376.496.000,00 динара из извора финансирања 13 - 
нераспоређени вишак прихода из ранијих година, за:

-  Пројекат 1: "Изградња и опремање објекта  у 
Ораховој улици", средства у укупном износу од 

139.496.000,00 динара, од чега 13.000.000,00 динара 
из извора финансирања 01 и средства у износу од  
126.496.000,00 динара из извора финансирања 13;

- Пројекат 2: "Доградња и опремање објекта у Каћу", 
средства у укупном износу од 13.286.000,00 динара, 
од чега 9.691.000,00 динара из извора финансирања 
01 и средства у износу од 3.595.000,00 динара из извора 
финансирања 13;

- Пројекат 3: "Реконструкција и санација објекта у 
Улици Светозара Милетића", средства у укупном 
износу од 52.500.000,00 динара, од чега 50.800.000,00 
динара из извора финансирања 01 и средства у износу 
од 1.700.000,00 динара из извора финансирања 13;

- Пројекат 4: Реконструкција и санација објекта у 
Улици Лазе Костића", средства у укупном износу од 
36.500.000,00 динара, од чега 31.500.000,00 динара 
из извора финансирања 01 и средства у износу од 
5.000.000,00 динара из извора финансирања 13; 

- Пројекат 5: "Изградња и опремање објекта у Ади-
цама", средства у укупном износу од 255.205.000,00 
динара, од чега 15.500.000,00 динара из извора 
финансирања 01 и средства у износу од 239.705.000,00 
динара из извора финансирања 13 и

II. У оквиру Програмске активности: "Функционисање 
и остваривање предшколског васпитања и образовања", 
за инвестиционе активности, средства у износу од 
43.620.000,00 динара из извора финансирања 01 - приходи 
из буџета, од чега су средства у износу од 17.500.000,00 
динара за зграде и грађевинске објекте и 26.120.000,00 
динара за машине и опрему.

"
II

Програм инвестиционих активности за Предшколску 
установу „Радосно детињство“ Нови Сад за 2020. годину, 
који чини саставни део овог решења, мења се и гласи:

"ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА  

ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "РАДОСНО 
ДЕТИЊСТВО" НОВИ САД ЗА  2020. ГОДИНУ

Средства у укупном износу од 540.607.000,00 динара 
динара, за реализацију Програма инвестиционих актив-
ности за Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови 
Сад за 2020. годину, планирана су у буџету Града Новог 
Сада, која  се распоређују за:

I. Пројекте, средства у укупном износу од 496.987.000,00 
динара, од чега 120.491.000,00 динара из извора 
финансирања 01 - општи приходи и примања буџета и 
средства у износу од 376.496.000,00 из извора финансирања 
13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година, за: 
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Пројекат 1: "Изградња и опремање објекта у  Ораховој улици"

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Изградња зграда и 
објеката

Изградња објекта на катастарској парцели број 181/4, к.о. Нови 
Сад I - наставак уговорених активности из 2019. године, 
активности у 2020. години и радови на изградњи саобраћајница и 
уређењу дворишта 

126.496.000,00 13

2 Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор - наставак 
уговорених активности из 2019. године и активности у 2020. 
години, технички преглед, сагласности и таксе за радове на 
изградњи објекта на катастарској парцели број 181/4, к.о. Нови 
Сад I                                                                   

3.000.000,00 01

3 Административна 
опрема Набавка административне опреме за објекат 3.700.000,00 01

4 Опрема за образовање, 
науку, културу и спорт

Набавка опреме  за образовање, науку, културу и спорт за 
објекат 6.300.000,00 01

 Пројекат 1, Укупно: 139.496.000,00

Пројекат 2: "Доградња и опремање објекта у Каћу"

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Изградња зграда и 
објеката

Доградња објекта - наставак уговорених активности из 2019. 
године и активности у 2020. години  и изградња прикључка на 
дистрибутивни систем електричне енергије

5.000.000,00 01

3.595.000,00 13

2 Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор, технички 
преглед, сагласности и таксе за доградњу објекта - наставак 
уговорених активности из 2019. године и активности у 2020. 
години и изградњу прикључка на дистрибутивни систем 
електричне енергије                                                                                    

1.092.000,00 01

3 Административна 
опрема Набавка административне опреме 1.599.000,00 01

4 Опрема за образовање, 
науку, културу и спорт

Набавка опреме  за образовање, науку, културу и спорт за 
објекат 2.000.000,00 01

 Пројекат 2, Укупно: 13.286.000,00

   Пројекат 3:  "Реконструкција и санација објекта у Улици Светозара Милетића"

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Капитално одржавање 
зграда и објеката

Реконструкција  и сананција објекта - наставак уговорених 
активности из 2019. године и активности у 2020. години и 
изградња прикључка на дистрибутивни систем електричне 
енергије за хидрант пумпу

48.800.000,00 01

1.700.000,00 13

2 Пројектно  планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор - наставак 
уговорених активности из 2019. године и активности у 2020. 
години, технички преглед, сагласности и таксе за реконструкцију 
и санацију објекта и таксе за реконструкцију и санацију објекта и 
изградњу прикључка на дистрибутивни систем електричне 
енергије за хидрант пумпу                                                                                 

2.000.000,00 01

 Пројекат 3, Укупно: 52.500.000,00
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Пројекат 4: "Реконструкција и санација објекта у Улици Лазе Костића"

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1
Капитално одржавање 
зграда

и објеката

Реконструкција  и сананција  са променом намене објекта - 
наставак уговорених активности из 2019. године и 

активности у 2020. години

30.000.000,00 01

5.000.000,00 13

2 Пројектно  планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор - наставак 
уговорених активности из 2019. године и активности у 2020. 
години, технички преглед,  сагласности и таксе за реконструкцију 
и санацију са променом намене објекта                                                

1.500.000,00 01

 Пројекат 4,  Укупно: 36.500.000,00

Пројекат 5: "Изградња и опремање објекта у Адицама"

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Изградња зграда и 
објеката Изградња објекта 239.705.000,00 13

2 Пројектно планирање Пројектно техничка документација, стручни надзор, сагласности 
и таксе за изградњу објекта                                 5.500.000,00 01

3 Административна 
опрема Набавка административне опреме за објекат 3.700.000,00 01

4 Опрема за образовање, 
науку, културу и спорт

Набавка опреме  за образовање, науку, културу и спорт за 
објекат 6.300.000,00 01

 Пројекат 5, Укупно: 255.205.000,00

II. У оквиру Програмске активности: "Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања", 
средства у укупном износу од 43.620.000,00 динара из извора финансирања 01 - приходи из буџета, од чега су средства 
у износу од 17.500.000,00 динара за зграде и грађевинске објекте и 26.120.000,00 динара за машине и опрему, распорећују 
се на следећи начин: 

А   Зграде и грађевински објекти

1. Капитално одржавање зграда и објеката за објекте Предшколске установе

Ред. 
број Објекат Опис Износ у 

динарима

1 Централна кухиња
1.  Адаптација - радови на завршетку објекта централне 

  кухиње -  пренамена простора у лабораторију 2.000.000,00

2.  Уградња лифта за вешерницу 2.000.000,00

Укупно: 4.000.000,00

2. Пројектно планирање за објекте Предшколске установе

Ред. 
број Објекат Опис Износ у 

динарима

1 Централна кухиња 

Пројектно техничка документација, стручни надзор, технички 
преглед, сагласности и  таксе за адаптацију -  завршетак 
изградње објекта - пренамена простора у лабораторију и 
изградњу лифта за вешерницу

500.000,00
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2 Руменка

Пројектно техничка документација, стручни надзор, технички 
преглед, сагласности и таксе за надоградњу терасе и 
формирање радних соба - наставак уговорених активности из 
2018. и 2019. године и активности у 2020. години.     

500.000,00

3 Будисава

Пројектно техничка документација, стручни надзор, технички 
преглед, сагласности и таксе за адаптацију таванског 
простора у радне собе - наставак уговорених активности из 
2018. и 2019. године и активности у 2020. години                                                                         

200.000,00

4 Ченеј

Пројектно техничка документација, стручни надзор, технички 
преглед, сагласности и таксе за радове на реконструкцији 
објекта - наставак уговорених активности из 2019. године и 
активности у 2020. години и за изградњу прикључка објекта 
на дистрибутивни систем електричне енергије

224.800,00

5

Више објеката (Браће Дроњак, 
Шангај, Ветерник-Краља Алекса - 
ндра, Сремска Каменица-Змаје-
вац, К.Ланга, С.Маринковић, 
Вршачка)

Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
сагласности и таксе за реконструкцију електроинсталација - 
наставак уговорених активности из 2019. године и активности 
у 2020. години                                                                                                  

425.000,00

6
Више објеката (Ветерник-Краља 
Александра,  Футог-Пролетерска 
и Војводе Мишића)  

Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
сагласности и таксе за реконструкцију хидрантских 
инсталација - наставак уговорених активности из 2019. 
године и активности у 2020. години                                                                                                            

425.000,00

7 Буковац

Пројектно техничка документација, сагласности и таксе за 
озакоњење објеката и делова објеката, у складу са законом и 
Стручни надзор, технички преглед, сагласности и таксе за 
радове на објектима у циљу озакоњења - наставак уговоре-
них активности из 2019. године и активности у 2020. години.                                                                       

100.000,00

8 Клисански пут, Карађорђева Пројектно техничка документација, сагласности и таксе, 
трошкови обраде предмета за реконструкцију објеката 5.000.000,00

9 Више објеката Предшколске 
установе

Пројектно техничка документација, сагласности и таксе за 
уградњу приступних рампи за објекте 500.000,00

10

Више објеката (Карађорђева, Ј. 
Копитара, Футог-Војводе Мишића, 
Кисач, Степановићево, Буковац 
Сремска Каменица-Змајевац, 
Булевар 23. октобра)

Пројектно техничка документација, сагласности и таксе за 
санације и адаптације гасних котлова 389.300,00

11

Више објеката                   
(Милана Тепића, Стевана 
Христића, Јернеја Копитара, 
Сајлово, Степановићево)

Пројектно техничка документација, сагласности и таксе, тро-
шкови обраде предмета (урбанистички услови, прикључци на 
дистрибутивне системе електричне енергије и  водовод и 
канализацију, прикључак за саобраћај) - наставак уговорених 
активности из 2018. и 2019. године и активности у 2020. години                                                                         

3.883.000,00

12

Више објеката (С. Ковачевић 7, 
Војвођанских бригада, Палмо-
тићева, Сремска Каменица - С. 
Милетића, Степановићево)

Пројектно техничка документација, стручни надзор, саглас но-
сти и таксе за уградњу аутоматске дојаве пожара - наставак 
уговорених активности из 2019. године и активности у 2020. 
години                                                                                                            

150.000,00

Укупно: 12.297.100,00

3. Изградња зграда и објеката

Ред. 
број Објекат Опис Износ у 

динарима

1 Милана Тепића Изградња прикључка објекта на дистрибутивни систем 
електричне енергије 1.015.000,00

2 Ченеј Изградња прикључка објекта на дистрибутивни систем 
електричне енергије 187.900,00

Укупно: 1.202.900,00
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Б    Машине и опрема

1. Набавка опреме за објекте предшколске установе

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима

1.1
Централна кухиња, управна 
зграда и сви објекти 
Предшколске установе

Набавка административне опреме - средства из буџета           10.000.000,00

1.2
Централна кухиња, управна 
зграда и сви објекти 
Предшколске установе

Набавка административне опреме - закуп  ИФ 01-1 4.120.000,00

2 Сви објекти Предшколске 
установе Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт 10.000.000,00

3 Централна кухиња Набавка опреме за производњу, моторне, непокретне и 
немоторне опреме - један виљушкар 2.000.000,00

Укупно: 26.120.000,00
"

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2020-406- II
19. јун 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

372
На основу члана 17. став 3. Правилника о условима и 

стандардима за пружање услуге дневног боравка деци и 
омладини са сметњама у развоју и деци и омладини са 
поремећајима у понашању, методологији формирања цене 
услуге дневног боравка и учешћу корисника у трошковима 
услуге дневног боравка ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 11/13), Градско веће Града Новог Сада,  на 320. сед-
ници  од 19. јуна 2020. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ 

БОРАВКА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА 
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ШКОЛИ ЗА 
ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

"МИЛАН ПЕТРОВИЋ" СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

1. Утврђује се цена услуге Дневног боравка деце и омла-
дине са сметњама у развоју у Школи за основно и средње 
образовање "Милан Петровић" са домом ученика, у износу 
53.000,00 динара месечно просечно по кориснику. 

2. Дневна цена услуге дневног боравка утврђује се 
дељењем месечне цене просечно по кориснику са про-
сечним месечним бројем радних дана у календарској години.

3. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о утврђивању цене услуге дневног боравка деце и омладине 
са сметњама у развоју у Школи за основно и средње 
образовање "Милан Петровић" са домом ученика („Служ-
бени лист Града Новог Сада“ број 39/13).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-542/2020-II
19. јун 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

373
На основу члана 17. Одлуке о прибављању, располагању 

и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19 и 61/19), 
Градско веће Града Новог Сада на 320. седници од 19. јуна 
2020. године доноси

 
РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 
ГРАДА НОВОГ САДА, У НОВОМ САДУ, 

УЛИЦА КИСАЧКА БРОЈ 55, ПРИКУПЉАЊЕМ 
ПИСАНИХ ПОНУДА

I. Образује се Комисија за отуђење непокретности из 
јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица 
Кисачка број 55, прикупљањем писаних понуда, (у даљем 
тексту: Комисија), и то:

- пословног простора за који није утврђена делатност, 
број 1, укупне површине 48 м2,
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- пословног простора за који није утврђена делатност, 
број 2, укупне површине 53 м2 и

- пословног простора за који није утврђена делатност, 
број 3, укупне површине 54 м2

који се налазе у приземљу стамбено-пословне зграде 
број 9, у Новом Саду, Улица Кисачка број 55, изграђена на 
парцели број 4488 КО Нови Сад I, уписана у Лист непо-
кретности број 10001 КО Нови Сад I.

II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак отуђења непокретности у јавној 
својини Града Новог Сада из тачке I. овог решења

- води записник о току поступка отуђења непокретности 
у јавној својини Града Новог Сада,

- сачини образложен предлог за отуђење непокретности 
у јавној својини Града Новог Сада са нацртом решења 
о отуђењу непокретности у јавној својини Града Новог 
Сада, и

- достави предлог са нацртом решења о отуђењу 
непокретности у јавној својини Града Новог Сада 
Градском већу Града Новог Сада путем Гардске управе 
за имовину и имовинско-правне послове.

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

IV. Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обављаће Градска управа за имовину и имовинско-
правне послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-103/2020-1-II
19. јун 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 17. Одлуке о прибављању, располагању 

и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19 и 61/19), 
Градско веће Града Новог Сада на 320. седници од 19. јуна 
2020. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 
ГРАДА НОВОГ САДА, У НОВОМ САДУ, 

УЛИЦА КИСАЧКА БРОЈ 55, ПРИКУПЉАЊЕМ 
ПИСАНИХ ПОНУДА

I. У Комисију за отуђење непокретности из јавне својине 
Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица Кисачка број 55, 
прикупљањем писаних понуда, (у даљем тексту: Комисија), 
и то:

- пословног простора за који није утврђена делатност, 
број 1, укупне површине 48 м2,

- пословног простора за који није утврђена делатност, 
број 2, укупне површине 53 м2 и

- пословног простора за који није утврђена делатност, 
број 3, укупне површине 54 м2

који се налазе у приземљу стамбено-пословне зграде 
број 9, у Новом Саду, Улица Кисачка број 55, изграђена на 
парцели број 4488 КО Нови Сад I, уписана у Лист непо-
кретности број 10001 КО Нови Сад I, именују се:

за председника:
- Весна Бабић, помоћник начелника за имовину и 
имовинско-правне послове у Градској управи за 
имовину и имовинско-правне послове,

за заменика председника:
- Јована Радојчић Дукић, шеф одсека за имовину Града 
у  Градској управи за имовину и имовинско-правне 
послове,

За чланове:
1. Наташа Теофиловић, помоћник начелника за 

пословни простор у Градској управи за имовину и 
имовинско-правне послове,

за заменика:
- Јована Бероња, извршилац за нормативно и студијско 
аналитичке послове у области пословног простора у 
Градској управи за имовину и имовинско-правне 
послове,

2. Маја Грлић, помоћник начелника за финансијске 
послове у Градској управи за имовину и имовинско-
правне послове, и

За заменика:
- Гордана Дудуковић, шеф одељења за финансијске 
послове у Градској управи за имовину и имовинско-
правне послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-103/2020-2-II
19. јун 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 44.  Статута Града Новог 

Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у 
вези са чланом 5. Правилника о додатној образовној, 
здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одрас-
лом („Службени гласник РС“, број 80/18), Градско веће 
Града Новог Сада, на 320. седници од 19. јуна 2020. године, 
доноси 
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РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ 
ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ 

ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ 
ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ

I. Образује се и именује Интерресорна комисија за про-
цену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене 
и социјалне подршке детету, ученику и одраслом (у даљем 
тексту: Комисија). 

Комисија врши процену потреба за пружањем додатне 
подршке детету, ученику и одраслом који имају пребива-
лиште на територији Града Новог Сада.

II. Седиште Комисије је у просторијама Школе за основно 
и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, 
Нови Сад, Улица браће Рибникара број 32.  

III. Задаци Комисије су да:
- врши процену потребе за пружањем додатне обра-
зовне, здравствене и социјалне подршке детету, уче-
нику и одраслом, у складу са Правилником о додатној 
образовној, здравственој и социјалној подршци детету, 
ученику и одраслом,

- доставља редовне извештаје о раду Градској управи 
за социјалну и дечију заштиту (у даљем тексту: Град-
ска управа), као и ресорним министарствима, о 
предложеној и пруженој подршци, најмање два пута 
годишње.

IV. Комисија се састоји од пет чланова, и то четири стална 
и једног повременог члана.

Стални чланови Комисије су: представник система здрав-
ствене заштите (педијатар), дефектолог одговарајућег 
профила, представник система социјалне заштите (стручни 
радник на пословима социјалне заштите), и представник 
образовно-васпитног система (школски психолог).

Стални чланови Комисије именују се на период од четири 
године.

Председника Комисије, из својих редова, бирају стални 
чланови Комисије. 

Повремени члан Комисије је лице које добро познаје 
дете, ученика или одраслог и утврђује се за сваког 
појединачно из реда представника предшколске установе, 
односно школе коју похађа дете, ученик и одрасли, или 
представника здравствене заштите, или представника 
социјалне заштите, а на основу предлога, односно саглас-
ности родитеља, односно другог законског заступника и 
одраслог.

 Повременог члана Комисије одређује председник 
Комисије.

V. За процену потреба детета, ученика и одраслог за 
пружање додатне образовне, здравствене и социјалне под-
ршке именују се четири Комисије, у следећем саставу:

1.1. др Милка Будаков, педијатар
1.2. Наташа Тимотијевић, социјални радник
1.3.     Зденка Дошен, психолог
1.4.     Тања Јеловац, дефектолог
2.1.    др Јадранка Јовановић Привродски, педијатар 

2.2.     Александра Шипић, социјални радник
2.3. Сузана Мићић, психолог
2.4. мр Драгана Галовић Ђанковић, дефектолог
3.1.      др Мирјана Мркобрад Милошевић, педијатар
3.2. Борис Хемон, психолог
3.3. Весна Аничић, социјални радник
3.4 Драгана Милић, логопед
4.1. др Татјана Сараволац, педијатар,
4.2. Николина Радојичић, социјални радник
4.3. Оливера Ковачевић, психолог
4.4. мр Радмила Црнојачки, дефектолог

 

Члан Комисије из једног састава може да учествује у 
раду Комисије у другом саставу уколико је потребно обе-
збедити замену одсутног члана Комисије истог профила.

VI. Координатор, односно заменик координатора 
Комисије, обавља стручне и административно-техничке 
послове за потребе рада Комисије и учествује у раду 
Комисије, без права одлучивања. 

VII. За координатора Комисије одређује се Љиљана 
Михајловић, запослена у Градској управи, на радном месту 
извршилац за додатну социјалну подршку детету и ученику, 
у Канцеларији за приступачност.

За заменика координатора Комисије одређује се Наташа 
Баста, запослена у Градској управи, на радном месту 
извршилац за додатну социјалну подршку детету и ученику, 
у Канцеларији за приступачност.

VIII. Захтев, односно иницијатива за покретање поступка 
процене потребе за пружањем додатне образовне, здрав-
ствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом, 
Комисији се подноси путем писарнице Градске управе за 
опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1.

IX. Накнада за рад сталним члановима Комисије за 
обављање послова из тачке III. алинеја прва овог решења, 
по детету, ученику и одраслом, без обрачунатих пореза и 
доприноса, износи 970,00 динара.

Накнада из става 1. ове тачке исплаћује се на основу 
записника о раду и заједничког мишљења Комисије за свако 
прегледано лице, а према решењу које доноси Градска 
управа.

X. Комисија може да обавља послове и за друге општине, 
на основу закљученог споразума  између Градске управе 
и друге општинске управе.  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 854/2020-II
19. јун 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 25. став 1. Правилника о начину 

коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15, 24/15, 13/18 
и 17/18), Градско веће Града Новог Сада на 320. седници 
од 19. јуна 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ 

ОГЛАСА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 
ОБЈЕКТА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“ У 

НОВОМ САДУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на текст Огласа о давању у закуп 
пословног објекта на купалишту „Штранд“ у Новом Саду, 
који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „ 
Градско зеленило“ Нови Сад утврдио на 230. седници од 
1. јуна 2020. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2020-215-II
19. јун 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

Градоначелник
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ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 
БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 
ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту 
(“Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 
112/15, 80/17 и 95/18-др. закон), Правилником о условима 
и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 
16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20 и 25/20), и чланом 61. став 
1. тачка 18. Статута Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“ број 11/19), Градоначелник Града Новог 
Сада,  расписује јавни позив којим обавештава:

- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe 
службe и социјалнe установe да им се може дати на 
коришћење површина пољопривредног земљишта у 
државној својини која је примерена делатности којом 
се баве, а највише до 100 хектара;

- високообразовнe установe - факултетe и научнe 
институтe чији је оснивач држава и установe за 
извршење кривичних санкција да им се може дати на 
коришћење површина пољопривредног земљишта у 
државној својини која је примерена делатности којом 
се баве, а највише до 1.000 хектара;

- правнa лицa у државној својини регистрована за 
послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања 
коришћења без плаћања накнаде пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији Града Новог 
Сада за 2021. годину, до дана 31.октобра 2020. године. 

Потребна документација:
1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без 

плаћања накнаде потписан од стране одговорног 
лица;

2) Акт о оснивању установе, односно извод из привред-
ног регистра за правно лице (не старији од шест 
месеци) којим се доказује да је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију 
из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају 
бити читљиве, при чему Комисијa за израду Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Града Новог Сада, задржава право 
да у случају потребе затражи достављање оригинала или 
оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана 
од 8,00 до 15,00 часова, у просторијама Градске управе за 
привреду, Нови Сад, улица Руменачка, бр. 110а, први спрат, 
канцеларија број 5, приземље, канцеларија број 11 или са 
сајта Града Новог Сада - www.novisad.rs и Градске управе 
за привреду – www.privredans.com.

Рок за достављање захтева и потребне документације 
из овог јавног позива је 31. октобар 2020. године. Захтев 
приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву 
сматраће се неблаговременим и Комисија за израду 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Града Новог 
Сада, ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непо-
средно на писарници Градске управе за опште послове 
Града Новог Сада у Градској кући, Нови Сад, Трг слободе 
бр. 1, или препорученом поштом на адресу: Нови Сад, Трг 
слободе бр. 1, (Градска кућа), у затвореној коверти са 
назнаком на предњој страни: „Право коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања 
накнаде за 2021. годину“ за Комисију за израду Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Града Новог Сада за 2021. 
годину, на адресу: Градска управа за привреду, Нови Сад, 
улица Руменачка, бр. 110а. На полеђини коверте наводи 
се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним 
позивом је Иванка Чубрило, тел.: 021/6614-085, email: ivanka.
cubrilo@uprava.novisad.rs и dusan.tubic@uprava.novisad.rs 
или лично у просторијама Градске управе за привреду, 
Нови Сад, ул. Руменачка бр. 110а, први спрат, канцеларија 
бр. 5 и приземље, канцеларија бр. 11. 

Овај јавни позив објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“, огласним таблама месних канцеларија, као 
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и на интернет страници Града Новог Сада - www.novisad.
rs. и Градске управе за привреду – www.privredans.com.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-474/2020-II
18. јун 2020. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

378

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту 
(“Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 
112/15, 80/17 и 95/18-др. закон), Правилником о условима 
и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, бр. 
16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20 и 25/20), и чланом 61. став 
1. тачка 18. Статута Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 11/19), Градоначелник Града Новог 
Сада, расписује јавни позив свим физичким и правним 
лицима, којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, одводњавање, 
рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пла-
стеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда 
који су у роду) на пољопривредном земљишту у 
државној својини и који су уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном 
статусу најмање три године (у даљем тексту: 
пољопривредна инфраструктура) и

- власнике домаћих животиња, који су и власници, одно-
сно закупци објеката за гајење тих животиња на 
територији јединице локалне самоуправе на којој се 
право пречег закупа остварује, који су уписани у Реги-
стар пољопривредних газдинстава и налазе се у актив-
ном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: 
сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања 
права пречег закупа на пољопривредном земљишту у 
државној својини на територији Града Новог Сада за 2021. 
годину, до дана 31. октобра 2020. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ 
ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I  Потребна документација за остваривање права пречег 
закупа по основу власништва над пољопривредном 
инфраструктуром je:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу 
власништва над пољопривредном инфраструктуром 
потписан од стране физичког лица, односно одго-

ворног лица у правном лицу (доставља подносилац 
захтева); 

2. Доказ о власништву над пољопривредном инфра-
структуром:
а)  Извод из јавне евиденције о непокретности за 

пољопривредну инфраструктуру која је укњижена 
у јавној евиденцији о непокретности (прибавља 
Градска управа за привреду) и/или

б)  Пописна листа и књиговодствена документација 
потписана и оверена у складу Законом о рачуно-
водству за правно лице, за пољопривредну 
инфраструктуру која није укњижена у јавној 
евиденцији о непокретности (доставља под-
носилац захтева) и/или

в)  Сагласност/одобрење Министарства надлежног 
за послове пољопривреде на инвестициона 
улагања за пољопривредну инфраструктуру која 
је подигнута након јула 2006. године, односно 
купопродајни уговор физичког лица (подносиоца 
захтева) са правним лицем које је подигло 
пољопривредну инфраструктуру у складу са тада 
важећим прописима (доставља подносилац 
захтева).

3. Записник Републичке пољопривредне инспекције 
(доставља подносилац захтева);

4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан 
Регистрованог пољопривредног газдинстава у актив-
ном статусу најмање три године (прибавља Градска 
управа за привреду);

II  Потребна документација за остваривање права пре-
чег закупа по основу сточарства je:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу 
сточарства потписан од стране физичког лица, одно-
сно одговорног лица у правном лицу (доставља 
подносилац захтева); 

2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан 
Регистрованог пољопривредног газдинстава у актив-
ном статусу најмање једну годину (прибавља Град-
ска управа за привреду);

3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих 
животиња и власник, односно закупац објекта за 
гајење тих животиња са утврђеним бројем условних 
грла:
a) Потврду о броју условних грла коју издаје 

Пољопривредни факултет Нови Сад - Департман 
за сточарство – за животиње у систему 
уматичења (доставља подносилац захтева);

б)  Записник Републичког ветеринарског инспектора 
- за животиње које нису у систему уматичења 
(доставља подносилац захтева).

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор запис-
ником утврђује  број условних грла која обрачунава на 
основу затеченог стања, односно исправе лица о 
продаји, предаји на клање и извозу животиња)

4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закљу-
чене са другим лицима за земљиште које се налази 
на територији јединице локалне самоуправе на којој 
се подноси захтев, а који су оверени од стране над-
лежног органа (доставља подносилац захтева);
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5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да 
се изврши провера података код надлежних органа 
који су неопходни за реализацију јавног позива;

6. Изјава подносиоца захтева о тачности података, 
потписанa од стране физичког лица, односно одго-
ворног лица у правном лицу, дату под пуном кривич-
ном, прекршајном и материјалном одговорношћу, 
која садржи:
- изјаву да је доставио све доказе који се односе на 
закуп пољопривредног земљишта на територији 
локалне самоуправе на којој је поднео захтев, 

- списак повезаних лица  (назив правног лица са 
матичним бројем/име презиме физичког лица, срод-
ство и ЈМБГ)

 (Напомена: код физичких лица повезаним 
лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, 
супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико 
имају пребивалиште на истој адреси; код правних 
лица повезаним лицима сматра се: правно лице 
и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа 
у капиталу (акција, удела или гласова); 

7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим 
се доказује укупна површина пољопривредног 
земљишта које подносилац захтева има у свом влас-
ништву на територији јединице локалне самоуправе 
на којој се подноси захтев (прибавља Градска управа 
за привреду);

8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим 
се доказује укупна површина пољопривредног 
земљишта које је у власништву повезаних лица са 
подносиоцем захтева. (прибавља Градска управа за 
привреду након увида у списак тих лица из изјаве 
из тачке 6. који доставља подносилац захтева).                             

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о 
пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, 
власништво пољопривредног земљишта, власништво 
пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини) односе се 
на територију јединице локалне самоуправе где се налази 
објекат, односно животиње.

Напомена: Сва лица која су заинтересована за 
остваривање права пречег закупа по основу пољопривредне 
инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније 
до 1. септембра 2020. године, поднесу Захтев за изла-
зак Републичке пољопривредне инспекције, односно 
за остваривање права пречег закупа по основу сточарства 
Захтев за излазак Републичке ветеринарске инспекције 
најкасније до 1. септембра 2020. године. 

Записник Републичке пољопривредне инспекције је 
саставни део документације која се доставља до 31. окто-
бра 2020. године и обавезно садржи тачно наведене све 
катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је 
утврђена функционалност система за наводњавање, 
одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакле-
ника, пластеника, као и рода воћњака и винограда.

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела 
II тачке 2, 7 и 8,  Градска управа за привреду прибавља 
најкасније до 30. новембра 2020. године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за 
остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у 
складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине 
пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем 

програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта се врши на начин да се површина која им је 
утврђена по броју условних грла, умањује за површину 
пољопривредног земљишта, у складу са чланом 64а став 
17. Закона о пољопривредном земљишту.

Сва документација која се доставља у складу са овим 
Јавним позивом мора да гласи на исто правно или 
физичко лице, које може бити носилац или члан Регистро-
ваног пољопривредног газдинстава и мора бити оверена 
и потписана од стране надлежног органа који издаје 
исправу. 

Уколико је правно или физичко лице власник више 
врста животиња, за сваку врсту животиња доставља 
посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне године, поред 
уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања 
Уговора о закупу потребно је доставити средство обез-
беђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне 
банке у висини годишње закупнине пољопри вредног 
земљишта или уговор о јемству између Министарства као 
повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати 
депозита у висини једне годишње закупнине као средство 
обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редов-
ног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу 
годину закупа. 

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене 
лицима по основу права пречег закупа дође до промена 
површине по било ком законском основу, даљи поступак 
давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пре-
чег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину 
земљишта.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана 
од 8,00 до 15,00 часова, у просторијама Градске управе за 
привреду, Нови Сад, улица Руменачка, бр. 110а, први спрат, 
канцеларија број 5, приземље, канцеларија број 11 или са 
сајта Града Новог Сада - www.novisad.rs и Градске управе 
за привреду – www.privredans.com

Рок за достављање захтева и потребне документације 
из овог јавног позива је 31. октобар 2020. године. Захтев 
приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву 
сматраће се неблаговременим и Комисија за израду 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Града Новог 
Сада ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непо-
средно на писарници Градске управе за опште послове 
Града Новог Сада у Градској кући, Нови Сад, Трг слободе 
бр. 1, или препорученом поштом на адресу: Нови Сад, Трг 
слободе бр. 1, (Градска кућа), у затвореној коверти са 
назнаком на предњој страни: „Захтев за остваривање права 
пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфра-
структуре за 2021. годину“ или „Захтев за остваривање 
права пречег закупа по основу сточарства за 2021. годину“, 
за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта на територији 
Града Новог Сада, на адресу: Градска управа за привреду, 
Нови Сад, ул. Руменачка, бр. 110а. На полеђини коверте 
наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца зах-
тева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним 
позивом је Иванка Чубрило, тел.: 021/6614-085, email: ivanka.
cubrilo@uprava.novisad.rs и dusan.tubic@uprava.novisad.rs 
или лично у просторијама Градске управе за привреду, 
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Нови Сад, ул. Руменачка бр. 110а, први спрат, канцеларија 
бр. 5, приземље, каннцеларија бр. 11. 

Овај јавни позив објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“, огласним таблама месних канцеларија, као 
и на интернет страници Града Новог Сада - - www.novisad.
rs и Градске управе за привреду – www.privredans.com.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-475/2020-II
18. јун 2020. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

379
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
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРЕПОРУЧЕНЕ 
ИМУНИЗАЦИЈЕ ПРОТИВ ХПВ ИНФЕКЦИЈЕ 

ДЕВОЈЧИЦА ШКОЛСКОГ УЗРАСТА 
(12-14 ГОДИНА) У ГРАДУ НОВОМ САДУ

I. Образује се Координационо тело за реализацију Про-
грама препоручене имунизације против ХПВ инфекције 
девојчица школског узраста (12-14 година) у Граду Новом 
Саду (у даљем тексту: Координацоно тело), као стручно 
саветодавно тело Градоначелника Града Новог Сада.

II. Задатак Координационог тела је да:
-  именује координатора за спровођење активности на 
подручју Града Новог Сада,

-  усвоји стручно-методолошко упутство за спровођење 
Програма препоручене имунизације против ХПВ 
инфекције девојчица школског узраста (12-14 година) 
у Граду Новом Саду,

-  усмерава и прати реализацију активности Програма 
препоручене имунизације против ХПВ инфекције 
девојчица школског узраста (12-14 година) у Граду 
Новом Саду,

III. Координационо тело има пет чланова.

IV. У Координационо тело, за чланове, именују се:

1.  Мр Драгана Којадиновић, в.д. начелника Градске 
управе за здравство;

2.  Бранислава Недељковић, Градска управа за здрав-
ство;

3.  Проф. др Владимир Петровић, Институт за јавно 
здравље Војводине;

4.  Доц. др Миољуб Ристић, Институт за јавно здравље 
Војводине, и

5.  Асист. др Наташа Николић, Институт за јавно здравље 
Војводине.

V. Градска управа за здравство доставља Градоначел-
нику Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији 
Програма препоручене имунизације против ХПВ инфекције 
девојчица школског узраста (12-14 година) у Граду Новом 
Саду.

VI. Стручне, административне и техничке послове за 
потребе Координационог тела обављаће Градска управа 
за здравство.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-11/2020-II
18. јун 2020. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

380
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 –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 
БЛОКУ ОМЕЂЕНОМ УЛИЦОМ ФИЛИПА 
ФИЛИПОВИЋА, УЛИЦОМ БРАЋЕ МОГИН, 

БАНАТСКОМ УЛИЦОМ  И УЛИЦОМ СТАРИНЕ 
НОВАКА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у блоку 
омеђеном: Улицом Филипа Филиповића, Улицом браће 
Могин, Банатском улицом и Улицом Старине Новака у Новом 
Саду, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: 
С-034/20 од 25. маја 2020. године које је израдило Одељење 
за развој и управљање саобраћајем Градске управе за 
грађевинско земљиште и инвестиције.

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

III. Рок за извршење овог решења је 31. август 2020. 
године.
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IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3003/2020
18. јун 2020. године
НОВИ САД в.д. начелника 

мр Ђорђе Басарић, с.р.

381
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 –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 УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  У УЛИЦИ 
БРАНИСЛАВА НУШИЋА У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се постављање успоривача брзине и 
саобраћајне сигнализације у Улици Бранислава Нушића у 
Новом Саду, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 
број: С-99/20 од 9. јуна 2020. године, које је израдило 
Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске 
управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

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

III. Рок за извршење овог решења је 31. август 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-34-3002/2020
18. јун 2020. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

382
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 –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 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПРОЛЕТЕРСКОЈ УЛИЦИ 
У ФУТОГУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
у Пролетерској улици у Футогу у складу са Техничким 
регулисањем саобраћаја број: С-88/20 од 5. јуна 2020. 
године, које је израдило Одељење за развој и управљање 
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

II. Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.  

III. Рок за извршење овог решења је 31. август 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-34-3001/2020
18. јун 2020. године
НОВИ САД

в.д. начелника 
мр Ђорђе Басарић, с.р.

383
Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада, 

на основу члана 157.  Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
41/2019, 53/2010, 101/2011, 23/2013-одлука УС, 55/2014, 
96/2015-др. закон, 9/2019-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 
41/2018-др. закон, 87/2018 и 23/2019), члaна 16. став 1. 
Одлуке о јавном превозу путника („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 60/2010, 28/2014, 69/2014 и 74/2016, „Служ-
бени гласник РС“, број 104/2017-одлука УС и “Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 29/2018, 48/2018 и 27/2019) и 
члaна 9. Одлуке  о градским управама Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/2008, 55/2009, 
11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016), доноси

Р E Ш E Њ E
O ОДРЕЂИВАЊУ И ПОСТАВЉАЊУ 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 

СТАЈАЛИШТА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
У ПЕТРОВАРАДИНУ

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ саобраћајна сигнализација у улицама 
Бреза, Томе Маретића, Павла Ристића и Карловачки друм 
у Петроварадину.

2. ОДРЕЂУЈУ СЕ стајалишта за јавни превоз путника у 
Улици Бреза и у зони раскрснице улица  Бреза и Томе 
Маретића, у Петроварадину.

3. Нaлaжe сe Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције Града Нoвог Сaда, дa изврши постављање 
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вeртикaлнe и хoризoнтaлнe сaoбрaћajнe сигнaлизaциje из 
тачке 1. овог решења.

4. Нaлaжe сe Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције Града Нoвог Сaда, дa изврши постављање 
вeртикaлнe и хoризoнтaлнe сaoбрaћajнe сигнaлизaциje и 
инфраструктурно oпрeмaњe стајалишта за јавни превоз 
путника из тачке 2. овог решења, у свeму прeмa Пројекту 
тeхничког регулисања саобраћаја – Увођење нове аутобу-
ске линије у Петроварадину (Везирац и Ширине), брoj 
С067/20 oд 26. маја 2020. гoдинe, кojи je изрaдила Градска 
управа за грађевинско земљиште и инвестиције Града 
Новог Сада.

5. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу 
„Нови Сад“ Нови Сад, да на стајалиштима за јавни превоз 
путника из тачке 2. овог решења постави стајалишну таблу 
са ознаком BUS, надстрешницу и корпу за отпатке.

6. Нaлaжe сe Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције Града Нoвог Сaда, дa пoстaвљeну сaoбрaћajну 
сигнализацију унeсe у Кaтaстaр сaoбрaћajнe сигнaлизaциje.

7. Рoк зa извршeњe овог рeшeњa je 1. август 2020. гoдинe. 
8. Oвo рeшeњe oбjaвићe сe у "Службeнoм листу Грaдa 

Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2746/2020
12. јун 2020. године
НОВИ САД

в.д. начелника 
мр Ђорђе Басарић, с.р.

384
Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада, 

на основу члaна 16. став 1. Одлуке о јавном превозу путника 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/2010, 28/2014, 
69/2014 и 74/2016, „Службени гласник РС“, број 
104/2017-одлука УС и “Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 29/2018, 48/2018 и 27/2019), доноси

Р E Ш E Њ E
O УКИДАЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ 

СТАЈАЛИШТА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

1. УКИДА СЕ стајалиште за јавни превоз путника на 
Иришком путу, између пешачког прелаза и Иришког венца, 
у Сремској Каменици.

2. ОДРЕЂУЈЕ СЕ стајалиште за јавни превоз путника 
на Иришком путу, у зони раскрснице са Улицом водника 
Милоша Ласице, у Сремској Каменици.

3. Нaлaжe сe Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције Града Нoвог Сaда, дa изврши уклањање 
вeртикaлнe и хoризoнтaлнe сaoбрaћajнe сигнaлизaциje 
стајалишта за јавни превоз путника из тачке 1. овог решења.

4. Нaлaжe сe Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције Града Нoвог Сaда, дa изврши постављање 
вeртикaлнe и хoризoнтaлнe сaoбрaћajнe сигнaлизaциje и 

инфраструктурно oпрeмaњe стајалишта за јавни превоз 
путника из тачке 2. овог решења, у свeму прeмa Пројекту 
тeхничког регулисања саобраћаја – Измештање аутобуског 
стајалишта на Иришком путу у Сремској Каменици, брoj 
С005/20 oд 28. фебруара 2020. гoдинe, кojи je изрaдила 
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције 
Града Новог Сада.

5. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу 
„Нови Сад“ Нови Сад, да:

− на стајалишту за јавни превоз путника из тачке 2. 
овог решења постави стајалишну таблу са ознаком 
BUS, надстрешницу и корпу за отпатке,

− на траси линије јавног превоза путника бр. 72, кори-
сти стајалиште за јавни превоз путника из тачке 2. 
овог решења,

− путем средстава јавног информисања обавести корис-
нике услуга о променама из тач. 1., 2. и 5. став 2. 
овог решења.

6. Нaлaжe сe Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције Града Нoвог Сaда, дa пoстaвљeнe сaoбрaћajнe 
знaкe унeсe у Кaтaстaр сaoбрaћajнe сигнaлизaциje.

7. Рoк зa извршeњe овог рeшeњa je 1. август 2020. гoдинe. 
8. Oвo рeшeњe oбjaвићe сe у "Службeнoм листу Грaдa 

Нoвoг Сaдa".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2745/2020
5. јун 2020. године
НОВИ САД

в.д. начелник 
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

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

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА КОЈЕ СЕ 
МОГУ ОТУЂИТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о непокретностима у јавној својини Града 
Новог Сада које се могу отуђити из јавне својине Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 15/20), 
у тачки II. Алинеја пета, шеста и седма речи: „Стамбено-
пословне зграде број 1“ замењују се речима: „стамбено-
пословне зграде број 9“.
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II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-106/2020- II
19. јун 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

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

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И 
ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ЗА ОТУЂЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 
ГРАДА НОВОГ САДА, ПРИКУПЉАЊЕМ 

ПИСАНИХ ПОНУДА

I. У називу Решења о именовању председника, заменика 
председника, чланова и заменика чланова за отуђење 
непокретности из јавне својине Града Новог Сада, 
прикупљањем писаних понуда („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 17/20), после речи: „ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА“ 
додаје се реч: „КОМИСИЈЕ“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-104/2020- II
19. јун 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с .р. 

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

С А Д Р Ж А Ј
ГРАД НОВИ САД

Градско веће

365 Програм реализације Локалног акционог 
 плана политике за младе Града Новог 
 Сада за период 2019 – 2022. године у 
 2020. години 615

366 Програм праћења квалитета површин-
 ских вода на територији Града Новог 
 Сада за 2020. и 2021. годину 617

367 Програм инвестиционих активности 
 Школе за основно и средње образовање 
 „Милан Петровић“ са домом ученика 
 Нови Сад за 2020. годину 619

368 Правилник о ближим условима, начину 
 и поступку за остваривање права на на-
 кнаду дела трошкова за биомедицински 
 потпомогнуто оплођење 619

369 Правилник о изменама Правилника о ко-
 ришћењу, одржавању и управљању слу-
 жбеним зградама и пословним простори-
 јама у јавној својини Града Новог Сада 
 које користе органи и организације 
 Града Новог Сада 620

370 Решење о измени  Решења о Програму 
 инвестиционих активности за основне  
 школе за 2020. годину 621
371 Решење о изменама Решења о Програ-
 му инвестиционих активности за Пред-
 школску установу "Радосно детињство" 
 Нови Сад за 2020. годину 624
372 Решење о утврђивању цене услуге дне-
 вног боравка деце и омладине са смет-
 њама у развоју у Школи за основно и 
 средње образовање "Милан Петровић" 
 са домом ученика  628
373 Решење о образовању Комисије за оту-
 ђење непокретности из јавне својине 
 Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица 
 Кисачка број 55, прикупљањем писаних 
 понуда 628
374 Решење о именовању председника, за-
 меника председника, чланова и замени-
 ка чланова Комисије за отуђење непо-
 кретности из јавне својине Града Новог 
 Сада, у Новом Саду, Улица Кисачка број 
 55, прикупљањем писаних понуда 629
375 Решење о образовању и именовању Ин-
 терресорне комисије за процену потреба 
 за пружањем додатне образовне, здрав-
 ствене и социјалне подршке детету, уче-
 нику и одраслом 629
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

376 Решење о давању сагласности на текст 
 огласа о давању у закуп пословног обје-
 кта на купалишту „Штранд“ у Новом Саду 631

Градоначелник

377 Јавни позив за остваривање права кори-
 шћења без плаћања накнаде пољопри-
 вредног земљишта у државној својини 
 на територији Града Новог Сада за 2021. 
 годину 631

378 Јавни позив за доказивање права пре-
 чег закупа пољопривредног земљишта 
 у државној својини на територији Града 
 Новог Сада за 2021. годину 632

379 Решење о образовању и именовању Ко-
 ординационог тела за реализацију Про-
 грама препоручене имунизације против 
 ХПВ инфекције девојчица школског узра-
 ста (12-14 година) у Граду Новом Саду 634

Градска управа за саобраћај и путеве

380 Решење о измени режима саобраћаја у 
 блоку омеђеном Улицом Филипа Фили-
 повића, Улицом браће Могин, Банатском 
 улицом  и Улицом Старине Новака у 
 Новом Саду 634

381 Решење о постављању успоривача 
 брзине и саобраћајне сигнализације  у 
 Улици Бранислава Нушића у Новом Саду  635

382 Решење о постављању саобраћајне си-
 гнализације у Пролетерској улици у Фу-
 тогу 635

383 Рeшeњe o одређивању и постављању 
 саобраћајне сигнализације и стајалишта 
 за јавни превоз путника у Петроварадину 635

384 Рeшeњe o укидању и одређивању стаја-
 лишта за јавни превоз путника у Срем-
 ској Каменици 636

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

— Исправка Решења о непокретностима 
 у јавној својини Града Новог Сада које 
 се могу отуђити из јавне својине Града 
 Новог Сада 636

— Исправка Решења о именовању предсе-
 дника, заменика председника, чланова 
 и заменика чланова за отуђење непо-
 кретности из јавне својине Града Новог 
 Сада, прикупљањем писаних понуда 637


