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  На основу члана 8. став 3. Одлуке о мерама за заштиту 

пољопривредног земљишта на територији Града Новог 
Сада(„Службени лист Града Новог Сада“, бр.63/15 и 47/16 
), Градско веће Града Новог Сада на 26. седници од 26. 
децембра 2020.године, доноси

ПРАВИЛНИК 
О ИЗГЛЕДУ СЛУЖБЕНЕ УНИФОРМЕ, 

ОЗНАКЕ И СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
НАДЗОРНИКА-ПОЉОРЕДАРА

Члан 1.

Овим правилником  уређују се делови и изглед службене 
униформе, ознака на службеној униформи, као и изглед 
обрасца службене легитимације надзорника-пољоредара , 
који је саставни део овог правилника.

Члан 2.

Службена униформа, у смислу ове одлуке, је службено 
обележје надзорника-пољоредара на територији Града 
Новог Сада и састављена је од прописаних делова и ознаке.

Службена униформа надзорника- пољоредара може 
бити летња и зимска.

СЛУЖБЕНА УНИФОРМА 
НАДЗОРНИКА-ПОЉОРЕДАРА

 Члан 3.

      Делови летње службене униформе су: 
1.  качкет летњи; 
2.  панталоне летње; 
3.  опасач са подопасачем;
4.  мајица летња кратких рукава са класичном крагном 

(поло мајица); 
5.  чарапе летње;
6.  ципеле плитке;
7.  кишни мантил (кабаница); 
8.  јакна летња (идентична зимској јакни, а користи се 

на начин да се уклони постава из зимске јакне).

     Делови  зимске службене униформе су:
1.  качкет зимски; 
2.  поткапа; 
3.  панталоне зимске са термо улошком ;
4.  опасач са подопасачем; 
5. мајица зимска, дугих рукава  са класичном крагном 

(поло мајица);
6.  јакна  зимска са поставом, крагном на скидање и 

капуљачом; 
7.  чарапе зимске;  
8.  чизме; 
9.  рукавице;

10.  џемпер. 

Члан 4 .

   Делови  службене униформе надзорника-пољоредара 
су следећег изгледа: 

   1. качкет летњи је тaмносиве боје, округлог облика, 
израђен од природног материјала и са машински извезеним 
грбом Града Новог Сада на чеоном делу, 

   2. качкет зимски је тамносиве боје, округлог облика 
са заштитом за уши и задњи део врата израђен од при-
родног материјала и са машински извезеним грбом Града  
Новог Сада на чеоном делу, 

  3. поткапа је црне боје, израђена од одговарајућег 
материјала прилагођеног за лице, 

  4. панталоне летње су израђене од мешавине при-
родног и синтетичког материјала, тамносиве боје, тактич-
ког кроја, око појаса са потребним бројем држача за подо-
пасач ширине 50 мм, ојачањем на седалном делу, 
прилагодљивим обимом појаса, испод појаса са урезаним 
џеповима са леве и десне стране, џеповима на ногавицама 
са леве и десне стране и џепом са преклопом на задњој 
страни који се закопчавају дрикерима, са ногавицама без 
манжетни, а на крајевима доњег дела ногавица са 
унутрашње стране је тунел са траком за затезање, 

   5. панталоне зимске су израђене од мешавине при-
родног и синтетичког материјала, тамносиве боје, тактич-
ког кроја, око појаса са потребним бројем држача за подо-
пасач ширине 50 мм, ојачањем на седалном делу, 
прилагодљивим обимом појаса, испод појаса са урезаним 
џеповима са леве и десне стране, џеповима на ногавицама 
са леве и десне стране и џепом са преклопом на задњој 
страни који се закопчавају дрикерима, са ногавицама без 
манжетни, а на крајевима доњег дела ногавица са 
унутрашње стране је тунел са траком за затезање, ела-
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стична трака за причвршћивање ногавица испод стопала 
са могућношћу скидања и са посебно кројеним термо улош-
ком који се причвршћује за панталоне са унутрашње стране, 

6. опасач са подопасачем је црне боје, израђен од веш-
тачког материјала,

7. мајица зимска дугих рукава са класичном крагном 
(поло мајица), израђена је од природног материјала, свет-
лосиве боје, закопчава се пластичним дугмадима који су 
светлосиве боје, крагна је класичног кроја, на левој страни 
груди има нашивену подлогу (чичак траку) за ознаку на 
службеној униформи, а на леђима натпис „ПОЉОРЕДАРСКА 
СЛУЖБА“,

  8. мајица летња, кратких рукава (поло мајица), је 
израђена као мајица под тачком 7. овог члана,

  9. јакна зимска са поставом,крагном на скидање и 
капуљачом која се скида,и заштитом од ветра, на појасу 
израђена је од синтетичког водонепропусног, ветронепро-
пусног и  паропропусног материјала тамносиве боје, закоп-
чава се патент затварачем и дрикерима, на предњој  страни 
у горњем делу има два нашивена џепа са преклопом који 
се причвршћује дрикером,у доњем делу има два џепа са 
преклопом који се учвршћује дрикерима ,доњи делови сад-
рже џеп у џепу са приступом са стране,у левом горњем 
делу јакне у висини груди је подлога за ознаку на службеној 
униформи,рукави су из два дела –уз могућност скидања 
помоћу ципзара, са нашивеном манжетном која се закопчава 
чичак траком, крагна је класична, позади са прорезом за 
смештај капуљаче која се причвршћује на унутрашњој 
страни јакне са предње стране је патент затварач којим се 
причвршћује уложак, са леве и десне стране јакне су по 
два џепа, и испод предњег џепа на предњој страни испод 
ознаке-грба Града Новог Сада на службеној униформи је 
рефлективни-флуоросцентни натпис “ПОЉОРЕДАРСКА 
СЛУЖБА“,

10. чарапе зимске и летње  су памучне, црне боје, 
 11. чизме, висине око 230 мм, израђене су од хидро-

фобиране коже црне боје са водонепропусном мембраном, 
делови коже спајају се бризгањем, чизма има гумени ђон 
исте боје као и горњиште, горњи део џизме израђен је тако 
да се ципела у потпуности затвара, горњи део и међуђон 
спојени бризгањем, а међуђон и ђон су спојени лепљењем, 

 12. ципеле плитке су црне боје, модерног кроја и на 
везивање, израђене од хидрофобиране коже, делови коже 
спајају се бризгањем, ципела има гумени ђон исте боје као 
и горњиште, а горњи део ципеле се спаја са ђоном 
бризгањем, 

 13. рукавице су црне боје, израђене од комбинованог 
материјала, ојачане на длановима, класичног кроја са 
прстима, 

 14. кишни мантил (кабаница) је тамносиве боје с 
капуљачом, израђен од гумиране тканине, са обе стране 
закопчава се дрикерима, у спољашњој ивици капуљаче је 
тунел са траком за затезање, на леђима  рефлективни 
натпис „ПОЉОРЕДАРСКА СЛУЖБА“,

    15. џемпер је тамносиве  боје, израђује се од предива 
у комбинацији вуна/акрил, има полурол крагну која се 
затвара патент затварачем (зипом) укупне дужине 30 цм, 
има ојачање од памучно-синтетичке тканине у пределу 
рамена и на лактовима рукава, у левом горњем делу  
џемпера, у висини груди, је подлога (чичак трака) за ознаку 
на служебној униформи.

Члан 5.
   Делови  службене униформе задужују се у одређеној 

количини и роковима употребе, и то:
1. качкет летњи, 2 ком, 2 године
2. качкет зимски, 2 ком, 2 године
3. поткапа, 2 ком, 2 године
4. панталоне, летње, 2 пара, 1 година
5. панталоне зимске, 2 пара, 1 година
6. опасач са подопасачем, 1 ком, 2 године
7. мајица  зимска дугих рукава, 5 ком, 1 година
8. мајица летња кратких рукава,  5 ком, 1 година
9. јакна са поставом, крагном на скидање и капуљачом, 

1 ком, 2 године
10. чарапе летње и зимске, 10 пари, 1 година
11. ципеле плитке, 1 пар, 1 година
12. рукавице, 1 пар, 3 године
13. кишни мантил (кабаница) , 1 ком, 3 године
14. џемпер, 2 ком, 2 године
15. чизме, 1 пар, 2 године.

Члан 6.
Лице које се прими у радни однос за обављање послова 

надзорника- пољоредара или се распореди на радно место 
надзорника- пољоредара задужује службену униформу.

Лице из става 1. овог члана које изгуби својство над-
зорника- пољоредара или престане да обавља  послове 
надзорника-пољоредара дужно је да врати  службену уни-
форму .

Ако је до оштећења или уништења појединих делова  
службене  униформе дошло у року употребе, а није после-
дица обављања послова надзорника-пољоредара, 
надзорнику-пољоредару ће се издати нова  службена уни-
форма о његовом трошку.

Делови  службене униформе и ознака, који су оштећени 
или уништени приликом вршења послова или у вези са 
вршењем послова надзорника-пољоредара замењују се  
на захтев  његовог непосредног руководиоца.

Замену делова службене униформе  и ознаке на 
службеној униформи одобрава начелник Градске управе 
за инспекцијске послове, а оштећену униформу или униш-
тене делове   униформе и ознаку надзорник-пољоредар 
дужан  је вратити.

Шеф Пољоредарске службе одређује период ношења 
појединих делова службене униформе, у зависности од 
годишњег доба и временских услова. 

Члан 7.
Надзорник-пољоредар не сме да носи службену уни-

форму ван радног времена, односно када не обавља 
послове надзорника-пољоредара (за време коришћења 
годишњег одмора, боловања, удаљења са дужности, као 
учесник јавног окупљања, и сл.). 

Надзорник-пољоредар дужан је да  службену униформу 
одржава у чистом и уредном стању.

ОЗНАКА НА СЛУЖБЕНОЈ УНИФОРМИ

Члан  8.

    Ознака на службеној униформи  је димензија 70 x 50 
мм и садржи Грб Града Новог Сада, изнад кога је исписан 
текст „ГРАД НОВИ САД -ПОЉОРЕДАРСКА СЛУЖБА“.
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Текст  из става 1. овог члана је написан ћириличким 
писмом.

Ознака на службеној униформи се носи на мајици зимској 
и летњој, јакни зимској са поставом, крагном на скидање 
и капуљачом и џемперу, са леве стране, у висини груди.

Грб Града Новог Сада израђује се у складу  са Статутом 
Града Новог Сада и посебном одлуком Скупштине Града 
Новог Сада.

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
НАДЗОРНИКА- ПОЉОРЕДАРА

    Члан 9.

Службена легитимација надзорника-пољоредара (у 
даљем тексту: службена легитимација) је израђена у виду 
књижице, правоугаоног облика, величине 70 х 95 мм, чије 
су корице тамноплаве боје.

Службена легитимација се издаје на прописаном 
обрасцу.    

Текст службене легитимације исписије се на српском 
језику ћириличким писмом.

Службена легитимација садржи насловну страну (корице) 
и четири унутрашње стране.

Насловна страна  службене легитимације (корице) 
садржи:

1)  на врху, на средини, утиснут мали грб Републике 
Србије;

2)  испод малог грба, на средини, текст:
„РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ПОЉОРЕДАРСКА СЛУЖБА“

 3) испод тога, на средини, текст:
     „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”.

Прва унутрашња страна  службене легитимације 
садржи:

1)  на средини – место за фотографију имаоца  служ-
бене легитимације димензија 25 х 35 мм, преко које 
се у доњем левом углу утискује печат Градске управе 
за инспекцијске послове,

2)  испод фотографије и печата, на средини, линију за 
својеручни потпис имаоца службене легитимације, 
и  испод тога, речи : (својеручни потпис),

3)  испод места за печат и линије за својеручни потпис, 
са леве стране, налази се реч: „ЈМБГ”, а у продужетку 
линија за уписивање јединственог матичног броја.

Друга унутрашња страна  службене легитимације 
садржи:

1) у горњем делу, на средини, један испод другог, текст:
„ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

     ПОЉОРЕДАРСКА СЛУЖБА“
2)  испод тога, на средини, линију за уписивање имена 

и презимена имаоца службене легитимације и, испод 
тога, на средини, речи: (име и презиме),

3)  испод тога, на средини, линију за уписивање радног 
места имаоца службене легитимације и, испод тога, 
на средини, речи: (радно место);

4) на левој страни, испод овог текста, линију за 
уписивање броја легитимације и испод тога речи: 
(број легитимације).

Трећа унутрашња страна  службене легитимације 
садржи:

1)  у горњем делу у средини текст: „ОВЛАШЋЕЊА НАД-
ЗОРНИКА- ПОЉОРЕДАРА“,

2)  испод тога, текст: „Надзорник -пољоредар овлашћен 
је да предузима радње које су прописане ________” 
(навести назив прописа  којим се уређује област 
пољоредарске заштите),

3)  испод тога, на левој страни, текст: “Подручје на којем 
врши дужност:________“ (навести подручје на којем 
надзорник-пољоредар обавља дужност)

4)  на левој страни, испод овог текста, линију за 
уписивање датума издавања легитимације а испод 
тога, речи: (датум издавања),

5)  испод тога, на средини, место означено за печат 
(М.П.),

6)  испод тога, на десној страни, линију за потпис руко-
водиоца Градске управе за инспекцијске послове и, 
испод тога, речи: (потпис руководиоца).

Четврта унутрашња страна  службене легитимације 
садржи:

1) у горњем делу, на левој страни, текст:  Напомене:.

Члан 10.

Службену легитимацију издаје Градска управа за 
инспекцијске послове, која води евиденцију о издатим и 
враћеним  службеним легитимацијама.

Евиденција из става 1. овог члана садржи: име и пре-
зиме надзорника-пољоредара којем је службена 
легитимација издата, број службене легитимације, датум 
издвања, датум повратка односно поништења службене 
легитимације, потпис надзорника-пољоредара и део за 
напомене.

Члан 11.

За време обављања послова надзорник-пољоредар је 
обавезан да носи службену легитимацију.

Надзорник-пољоредар овлашћен је да службену 
легитимацију користи искључиво у складу са надлежностима 
у обављању послова  надзорника -пољоредара.

Надзорник-пољоредар који изгуби  службену легитимацију 
или на други начин остане без легитимације, дужан је да 
о томе одмах обавести непосредног руководиоца.

Надзорник-пољоредар чија  службена легитимација  
буде оштећена, дужан је да о томе одмах  обавести непо-
средног руководиоца  и преда оштећену легитимацију.

Надзорнику-пољоредару ће се  издати нова службена 
легитимација након што изгубљена или на други начин 
нестала, односно оштећена легитимација буде оглашена 
неважећом и поништена од стране Градске управе за 
инспекцијске послове.
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Члан 12.

Службена легитимација важи од дана издавања до дана 
престанка овлашћења за обављање послова надзорника-
пољоредара.

Надзорник-пољоредар дужан је да врати службену 
легитимацију непосредном руководиоцу најкасније у року 
од три дана од:

- престанка радног односа
- промене организационе јединице,и
- мировања права и обавеза из радног односа или 
удаљења са рада.

Службена легитимација која је предата у складу са ста-
вом 2. овог члана оглашава се неважећом и поништава се.

ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 13.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о изгледу службене униформе и ознаке и служ-
бене легитимације надзорника пољоредара („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 78/16).

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу  даном доношења,  а 
објавиће се  у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 021-1/2020-1309-1-II
26. децембар 2020. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

ОБРАЗАЦ 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина

Град Нови Сад

Градска управа за инспекцијске 
послове

ПОЉОРЕДАРСКА СЛУЖБА

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

Фотографија

 М.П. 
_____________________________

  (својеручан потпис)

ЈМБГ:_______________________

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ

ПОЉОРЕДАРСКА СЛУЖБА

_______________________
(Име и презиме)

_______________________
(Радно место)

 Број легитимације:__________

ОВЛАШЋЕЊА НАДЗОРНИКА 
ПОЉОРЕДАРА

Надзорник–пољоредар овлашћен је да предузима 
радње које су прописане _______________________

Подручје на којем  врши дужност: 

_________________________________________

_________________
(Датум издавања)

М.П.

___________________________
(Потпис руководиоца)
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НАПОМЕНА: 1188
На основу члана 12. став 2. Правилникa o начину и 

поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
7/18 и 2/19), Градско веће Града Новог Сада, на 25. седници 
од 24. децембра 2020. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
I. У складу са тачком I. 2. Јавног конкурса за доделу 

средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање 
или суфинансирање програма удружења грађана у обла-
сти социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови 
Сад, за 2020. годину, број: ХIII-1437/2020-1 од 23.11.2020. 
године, утврђују се програми удружења грађана из тачке 
II. 2. Јавног конкурса и одобравају се средства за њихову 
реализацију из буџета Града Новог Сада за 2020. годину, 
у износу од 5.000.000,00 динара, и то:

Р. 
Бр Назив удружења Назив програма Додељен 

износ

Дневна подршка у заједници 2,500,000.00

1 Омладина ЈАЗАС Нови Сад
Заједнички ка оснаживању особа које живе са 

ХИВ-ом, МСМ, СР и младих Рома кроз подршку у 
оквиру клуба и теренског рада

200,000.00

2 Caritas Деканата Нови Сад Помоћ и подршка старијим особама за време
 пандемије COVID-a19 100,000.00

3 Удружење "Нур - светлост" За перспективнију будућност! 600,000.00

4 Удружење дистрофичара ЈБО Нови Сад "Дневна подршка дистрофичарима" 470,000.00

5
Удружење за помоћ ментално 
недовољно развијеним особама Града 
Новог Сада

Дневни боравак за ментално недовољно 
развијене особе старије од 27 година 563,000.00

6 Удружење грађана "Вера љубав нада" 
Нови Сад "И ја могу дигитално" 217,000.00

7 Удружење ратних и мирнодопских војних 
инвалида Сачувајмо ментално здравље у доба Короне 150,000.00

8 Удружење Превент Помоћ социјално најугроженијим женама 200,000.00

2 Подршка за самосталан живот 2,500,000.00

1 Удружење за подршку особама са Даун 
синдромом "Сликам и уживам" 100,000.00

2 ЦЕНТАР "ЖИВЕТИ УСПРАВНО"
СЕРВИС ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ ЗА 

ОСОБЕ  СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У НОВОМ САДУ 
И  ИСКУСТВЕНА (PEER) ПОДРШКА

859,000.00

3 Друштво за борбу против шећерне 
болести Града Новог Сада

"Унапређење положаја особа оболелих од тешких 
хроничних болести са дијабетесом и дијабетесним 
компликацијама код социјално угрожених особа, 
старих особа јер је ова популација најугроженија 

од COVID-19"

150,000.00
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4 "Таргет"  Центар за превенцију 
девијантног понашања код младих "Треће доба какву заслужујете" 480,000.00

5 "Капљица" "Нисте сами" 410,000.00

6 Хуманитарно еколошко удружење "Чепом 
до осмеха"

Социјално-едукативна подршка младима са 
инвалидитетом 100,000.00

7 Удружење Ја, ти, они "Лични пратилац" 401,000.00

Укупно 1+2  5,000,000.00

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог 
закључка, планирана су Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
брoj 58/19 и 45/20), раздео 15.- ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, глава 15.01, функција 
090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, 
Програм 11: Социјална и дечија заштита, и то за програме:

- Под редним бројем 1.  Дневна подршка у заједници, 
средства су планирана у функцији 090-Социјална 
заштита некласификована на другом месту, Програм-
ска активност 0901-0003 ПА: Дневне услуге у заједници, 
на позицији буџета 452, извор финансирања 01, а по 
Финансијском плану прихода и примања и расхода и 
издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту 
за 2020. годину, на позицији 452.01 – Програми дневне 
подршке у заједници удружења грађана од интереса 
за Град Нови Сад, економска класификација 4819, у 
износу од 2.500.000,00 динара,

- Под редним бројем 2. Подршка за самосталан 
живот, средства су планирана у функцији 090 - 
Социјална заштита некласификована на другом месту, 
Програмска активност 0901-0008 ПА: Подршка особама 
са инвалидитетом, на позицији буџета 458, извор 
финансирања 01, а по финансијском плану прихода и 
примања и расхода и издатака Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту за 2020. годину, на позицији 
458.01 – Програми подршке за самосталан живот осо-
бама са инвалидитетом удружења грађана од интереса 
за Град Нови Сад, економска класификација 4819, у 
износу од 2.500.000,00 динара,

III. Средства за реализацију програма утврђених овим 
закључком, пренеће се на основу уговора који са удружењем 
закључи начелник Градске управе за социјалну и дечију 
заштиту, у складу са чланом 13. став 1. Правилника o начину 
и поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад.

IV. За реализацију овог закључка задужује се Градска 
управа за социјалну и дечију заштиту.

V.  Овај закључак објавити на сајту Града Новог Сада 
и у „Службеном листу Града Новог Сада“.

VI. Закључак доставити:
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту,
- Градској управи за финансије:

- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 2022/2020-II
24. децембар 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1189
На основу члана 5. 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 24. седници од 22. 
децембра 2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У 
ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА НОВОГ САДА 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ 
РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД 

ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА СА ДУБРОЈА 
ЈОВАНОМ, ДУБРОЈА БРАНКОМ И 

ЋОРОВИЋ ДАРКОМ ИЗ НОВОГ САДА

 I. Образује се Комисија за прибављање непокретности 
у јавну својину Града Новог Сада непосредном погодбом 
путем размене непокретности под тржишним условима са 
Дуброја Јованом, Дуброја Бранком и Ћоровић Дарком из 
Новог Сада (у даљем тексту: Комисија) и то непокретности 
у јавној својини Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица 
Ђорђа Магарашевића број 15, на парцели број 3022 КО 
Нови Сад II.

II. Задатак Комисије је да:
-  спроведе поступак прибављања непокретности из 
тачке I. овог решења у јавну својину Града Новог Сада 
непосредном погодбом,

-  води записник о току поступка прибављања непокрет-
ности у јавну својину Града Новог Сада,

-  сачини образложен предлог за прибављање непокрет-
ности у јавну својину Града Новог Сада са нацртом 
решења о прибављању непокретности у јавну својину 
Града Новог Сада, и
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 -  достави предлог са нацртом решења о прибављању 
непокретности у јавну својину Града Новог Сада, Град-
ском већу Града Новог Сада путем Градске 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 имовин-
ско-правне послове.

V. Даном доношења овог решења престаје да важи 
Решење о образовању Комисије за прибављање непокрет-
ности у јавну својину Града Новог Сада, непослредном 
пгодобом путем размене непокретности са инвеститорима 
Дуброја Јованом, Дуброја Бранком и Ћоровић Дарком из 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/20).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-561/2018-1-II
22. децембар 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1190
На основу члана 5. 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 24. седници од 22.12. 
2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА 
НОВОГ САДА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
ПУТЕМ РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ПОД 
ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА СА ДУБРОЈА 
ЈОВАНОМ, ДУБРОЈА БРАНКОМ И 

ЋОРОВИЋ ДАРКОМ ИЗ НОВОГ САДА

I. У Комисију за прибављање непокретности у јавну 
својину Града Новог Сада, непосредном погодбом путем 
размене непокретности са Дуброја Јованом, Дуброја Бран-
ком и Ћоровић Дарком из Новог Сада (у даљем тексту: 
Комисија) и то непокретности у јавној својини Града Новог 
Сада, у Новом Саду, Улица Ђорђа Магарашевића број 15, 
на парцели број 3022 КО Нови Сад II, именују се:

за председника
-  ВЕСНА БАБИЋ, помоћник начелника за имовину и 

имовинско-правне послове у Градској управи за имо-
вину и имовинско-правне послове,

за заменика председника:
ЈОВАНА РАДОЈЧИЋ ДУКИЋ, шеф одсека за имовину 
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: 
СОЊА СЕВИЋ, шеф одсека за пословни простор у 
Градској управи за имовину и имовинско-правне 
послове,

2.  ГОРДАНА ДУДУКОВИЋ, шеф одељења за 
финансијске послове у Градској управи за имовину 
и имовинско-правне послове и

за заменика:
АЛЕКСАНДРА РАЧИЋ, извршилац за послове 
књиговодствене оперативе у Градској управи за 
имовину и имовинско-правне послове.

II. Даном доношења овог решења престаје да важи 
Решење о именовању председника, заменика председника, 
чланова и заменика чланова Комисије за прибављање 
непокретности у јавну својину Града Новог Сада, непо-
средном погодбом путем размене непокретности са инве-
ститорима Дуброја Јованом, Дуброја Бранком и Ћоровић 
Дарком из Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 4/20).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-561/2018-2-II
22. децембар 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1191
На основу члана 11. став 3. Одлуке о одржавању чистоће 

(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10-испр, 
3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19), Градско 
веће Града Новог Сада на 25. седници од 24. децембра 
2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
УКЛАЊАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

 I. Даје се сагласност на Програм уклањања комуналног 
отпада Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад 
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за 2021. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Чистоћа“, Нови Сад, донео на 2. седници 
одржаној 12. новембра 2020. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2020-491-II
24. децембар 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1192
На основу члана 67. тачка 48. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), а у вези 
са чланом 32. Закона о добровољном ватрогаству ("Служ-
бени гласник РС", број 87/18), на предлог Градоначелника 
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 25.  
седници од 24. децембра 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ 
 О  ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИ 
ПОДСТИЧУ РАД ДОБРОВОЉНИХ 

ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА И САВЕЗА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

У 2021. ГОДИНИ
Члан 1. 

Овим решењем утврђује се финансирање програма који 
подстичу рад добровољних ватрогасних друштава и савеза 
на територији Града Новог Сада у 2021. години (у даљем 
тексту: програми), а који су од интереса за Град Нови Сад 
(у даљем тексту: Град). 

Члан 2. 

Средства за финансирање програма обезбеђена су у 
буџету Града Новог Сада за 2021. годину, у износу од 
8.075.000,00 динара, у Разделу 04 - Градска управа за 
комуналне послове.

Члан 3. 

Средства из члана 2. овог решења користиће се за 
финансирање програма у оквиру којих ће се спроводити 
превентивне и оперативне активности у вези заштите од 
пожара и послови који су од интереса за спасавање и без-
бедност људи и имовине и подстицаја рада добровољних 
друштава и савеза, стручно оспособљавање и усавршавање 
кадрова у добровољном ватрогаству, организовање струч-
них обука, трибина, смотри и такмичења у области 
добровољног ватрогаства, као и друге активности од инте-
реса за Град.

Члан 4.  

Средства из члана 2. овог решења додељиваће се за 
програме добровољних ватрогасних друштава и савеза 

који испуњавају услове прописане Законом о добровољном 
ватрогаству за рад добровољних ватрогасних друштава и 
савеза, а након спровeденог јавног конкурса. 

Јавни конкурс из става 1. овог решења расписује Гра-
доначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градона-
челник) на предлог Градске управе за комуналне послове 
(у даљем тексту: Градска управа).

Јавни конкурс се расписује на основу годишњег плана 
расписивања јавних конкурса који доноси Градска управа. 

Јавни конкурс се спроводи у складу са прописима којима 
се уређује додела средстава за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма 
од јавног интереса која реализују удружења.

Члан 5. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за стручну оцену про-
грама који подстичу рад добровољних ватрогасних друш-
тава и савеза на територији Града Новог Сада (у даљем 
тексту: Комисија), коју образује и именује Градоначелник. 

Решењем о образовању Комисије утврђују се задаци, 
састав и број чланова, као и друга питања од значаја за 
рад Комисије. 

Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града 
Новог Сада Сада (у даљем тексту: Градско веће) на пред-
лог Комисије.

Члан 6. 

Пријава на јавни конкурс се подноси Градској управи на 
посебном обрасцу који је саставни део јавног конкурса. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс, 
Комисија неће разматрати. 

Члан 7. 

Добровољним ватрогасним друштвима и савезима одо-
брена средства по јавном конкурсу преносиће се на основу 
уговора о реализацији програма. 

Уговор из става 1. овог члана закључиће се између 
добровољних ватрогасних друштава и савеза којима се 
одобре средства по јавном конкурсу и начелника Градске 
управе, у року од 15 дана од дана доношења одлуке о 
избору програма.

Члан 8.

За реализацију овог решења задужује се Градска управа.

Добровољна ватрогасна друштва и савези којима сe 
преносе средства за реализацију програма из члана 5. став 
3. овог решења дужна су да Градској управи достављају 
периодичне и завршне финансијске извештаје. 

Периодичне извештаје о реализацији програма са 
одговарајућом документацијом добровољна ватрогасна 
друштва и савези Градској управи достављају једном 
месечно, најкасније до 15. у текућем месецу за претходни 
месец. 

Завршне извештаје о реализацији програма са 
одговарајућом документацијом добровољна ватрогасна 
друштва и савези Градској управи достављају у року од 30 
дана од дана завршетка реализације програма. 
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Члан 9.

Добровољна ватрогасна друштва и савези, којима се 
средства одобре по јавном конкурсу, у изузетним 
ситуацијама, могу да траже сагласност од Градског већа 
ради прерасподеле средстава за реализацију планираних 
активности у оквиру одобреног програма. 

Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити 
повећање расхода који се односе на људске ресурсе. 

Прерасподела средстава се може извршити тек након 
добијања писмене сагласности од Градског већа. 

Члан 10. 

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а 
примењиваће се од 1. јануара 2021. године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2020-536-II
24. децембар 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1193
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 24. седници од 22. децембра 
2020. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРИ ЂОРЂЕВИЋ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за про-
писе, почев од 26. децембра 2020. године, до постављења 
начелника Градске управе за прописе, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа.

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др. закон, 
95/18-др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начел-
ника управе за поједине области, када је према посебном 
закону, градска односно општинска управа организована 
у више управа, може бити, поред лица из става 1. овог 
члана, постављено лице које има стечено високо 
образовање из одговарајуће научне области у односу на 
делокруг управе, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Имајући у виду да је Зора Ђорђевић, дипломирани прав-
ник, показала изузетно залагање и резултате на пословима 
које је обављала,и да у време постављања за вршиоца 
дужности има статус службеника, има положен државни 
стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у 
циљу стварања неопходних услова за рад и функцинисање 
Градске управе за прописе, одлучено као у диспозитиву 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2020-65/d  
22. децембар 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1194
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 25. седници од 24. децембра 
2020. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. др ЛИДИЈИ ТОМАШ, продужава се дужност в.д. начел-

ника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, почев 
од 8. јануара 2021. године, до постављења начелника 
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, по спрове-
деном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18,  113/17-др закон, 95/18 
– др. закон и 86/19- др. закон) прописано је да за начелника 
управе за поједине области, када је према посебном закону, 
градска односно општинска управа организована у више 
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана, 
постављено лице које има стечено високо образовање из 
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе, 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
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струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, одно-
сно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит и најмање пет година рад-
ног искуства у струци. 

Имајући у виду да је др Лидија Томаш, показала изузетно 
залагање и резултате на пословима које је обављала, да 
има положен државни стручни испит, и да у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника, 
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, а у циљу стварања 
неопходних услова за рад и функционисање Градске управе 
за социјалну и дечију заштиту, одлучено као у диспозитиву 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД   
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-66/h1
24. децембар 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1195
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 25. седници од 24. децембра 
2020. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. РАДОВАНУ КОВАЧЕВИЋУ, професору физичког 
васпитања, продужава се дужност в.д. начелника Градске 
управе за образовање, почев од 8. јануара 2021. године, 
до постављења начелника Градске управе за образовање, 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18,  113/17-др закон, 95/18 
– др. закон и 86/19- др. закон)  прописано је да за начелника 
управе за поједине области, када је према посебном закону, 
градска односно општинска управа организована у више 
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана, 
постављено лице које има стечено високо образовање из 
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе, 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, одно-
сно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит и најмање пет година рад-
ног искуства у струци. 

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за образовање, 
одлучено је као у диспозитиву Решења.

   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-66/g1
24. децембар 2020. године
НОВИ САД  

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1196
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 25. седници од 24. децембра 
2020. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВОЈИСЛАВ ЈОКСОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. шефа Службе за заједничке послове, 
почев од 31. децембра 2020. године, до постављења шефа 
Службе за заједничке послове, по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18,  113/17-др закон, 95/18 
– др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начелника 
управе за поједине области, када је према посебном закону, 
градска односно општинска управа организована у више 
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана, 
постављено лице које има стечено високо образовање из 
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе, 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, одно-
сно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит и најмање пет година рад-
ног искуства у струци. 
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Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса.

Имајући у виду да Војислав Јоксовић, дипломирани 
економиста, у време постављања за вршиоца дужности 
има статус службеника и положен државни стручни испит, 
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављање за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. закона те је одлучено као у дис-
позитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ     
Број: II-020-4/2020-66/i1
24. децембар 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначеника

Милан Ђурић, с.р.

Градоначелник

1197
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 
68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 
и 149/20) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог 
Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 58/19 и 45/20), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 58/19 и 45/20) у Посебном делу Раздео 09, Глава 
09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, за Програмску 
активност: Текућа буџетска резерва (шифра 0602-0009) , 
у оквиру Програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе   
(шифра 0602) у функцији 160-Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту са позиције буџета 270, 
економска класификација 499 – Средства резерве, 
одобравају се средства Градској управи за социјалну и 
дечију заштиту у износу од:

15.000.000,00 динара
(петнаестмилионадинара00/100)

на име обезбеђивања недовољно планираних средстава 
за исплату једнократних помоћи и других облика помоћи.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 15, Глава 15.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, у оквиру функције 
070-Социјална помоћ угроженом становништву некла-
сификована на другом месту, и то на позицију буџета 
448, економска класификација 463 – Трансфери осталим 
нивоима власти, из извора финансирања 01 – Општи 
приходи и примања буџета, тако да укупан план средстава 
из буџета за ову апропријацију износи 79.000.000,00 динара, 
за Програмску активност: Једнократне помоћи и други 
облици помоћи (шифра 0901-0001), у оквиру Програма: 11 
– Социјална и дечија заштита (шифра 0901).

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

4. За реализацију овог решења задужују се:
 - Градска управа за финансије и
 - Градска управа за социјалну и дечију заштиту.
5. Решење доставити:
 - Градској управи за финансије:
 - Сектору за буџет,
 - Сектору за трезор и
 - Градској управи за социјалну и дечију заштиту.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-39/2020-II
22. децембар 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

1198
На основу члана 45. став 1. Одлуке о социјалној заштити 

Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
38/11, 10/12, 34/17-др. одлука, 42/18 и 55/19), Градоначел-
ник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ 

ИЗНОСА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

РАДА И ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА 
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ У 2020. ГОДИНИ

 I. У Решењу о утврђивању износа средстава из буџета 
Града Новог Сада за реализацију програма рада и 
појединачних програма Црвеног крста Новог Сада – Град-
ске организације, у 2020. години („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 2/20 и 56/20), у тачки I. подтачка 2. алинеја 
друга, износ: „12.554.058,15 динара“ замењују се износом: 
„13.554.058,15 динара“.
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У алинеји трећој, износ: „2.700.000,00 динара“ замењују 
се износом: „1.700.000,00 динара“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-1988/2020-II
22. децембар 2020. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

Градска управа за заштиту животне средине

1199
На основу члана 54. став 3. Закона о заштити природе 

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 
УПРАВЉАЊА ПАРКОМ ПРИРОДЕ 

„БЕГЕЧКА ЈАМА“ ЗА ПЕРИОД 
ОД 2020. ДО 2029. ГОДИНЕ

 I. Даје сагласност на План управљања Парком природе 
„Бегечка јама“ за период од 2020. до 2029. године, који је 
донео генерални директор ДТД Рибарство ДОО из Бачког 
Јарка, дана 27. децембра 2019. године.

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

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења о давању саглас-
ности на План управљања Парком природе „Бегечка јама“ 
за период од 2020. до 2029. године садржан је у члану 54. 
став 3. Закона о заштити природе, којом је утврђено да на 
план управљања заштићеним подручјем које је проглашено 
актом надлежног органа јединице локалне самоуправе 
сагласност даје орган надлежан за послове заштите животне 
средине јединице локалне самоуправе, по претходно 
прибављеном мишљењу завода за заштиту природе, и у 
члану 11. став 1. алинеја 12. Одлуке о градским управама 
Града Новог Сада где је дефинисано да се у Градској управи 
за заштиту животне средине обављају и послови који се 
односе на давање сагласности на планове управљања 
заштићеним подручјем.

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о заштити 
Парка природе „Бегечка јама“ („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 14/99) ради очувања биотопа који су у нестајању 
и за њих везаних животних заједница и природних реткости, 
као изузетно значајно природно плодиште риба и репре-
зентативно станиште остале фауне и водене макрофитске 
вегетације.

Истом одлуком утврђени су режими заштите и прописане 
мере заштите које доприносе очувању и унапређењу 
заштићеног подручја, а управљање Парком природе 
„Бегечка јама“ поверено је ДТД Рибарство ДОО Бачки Јарак.

У складу са чланом 52. став 1. Закона о заштити при-
роде, којим је дефинисано да управљач доноси план 
управљања за период од десет година управљач ДТД 
Рибарство ДОО Бачки Јарак, је сачинио План управљања 
Парком природе „Бегечка јама“ за период од 2020. до 2029. 
године и доставило га Градској управи за заштиту животне 
средине, на сагласност.

Увидом у достављену документацију утврђено је да је 
Управљач, у складу са Законом, обавестио јавност и орга-
низовао и спровео јавни увид у предложени план управљања 
Парком природе „Бегечка јама“ за период од 2020. до 2029. 
године, његовим објављивањем на сајту Управљача. На 
основу Извештаја о спроведеном јавном увиду број: 
IP-1169/2020 од 9. децембра 2020. године, који је доставио 
Управљач, заинтересована јавност није имала примедбе 
на План управљања.

За достављени План управљања Управа је прибавила 
мишљење Покрајинског завода за заштиту природе број 
03-2120/2 од 22. септембра 2020. године, у коме је наведено 
да је поменути План урађен у складу са условима заштите 
природе датим решењем број: 03-1522/2 од 14. јула 2020. 
године.

У поступку разматрања достављеног Плана управљања 
Парком природе „Бегечка јама“ за период од 2020. до 2029. 
године утврђено је да је исти усклађен са Одлуком о заштити 
Парка природе „Бегечка јама“ и Законом о заштити природе 
и да садржи све адекватно обрађене и образложене еле-
менте прописане чланом 53. Закона о заштити природе.

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

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2020-13/в
15. децембар 2020. године
НОВИ САД

в.д заменика начелника

Андријана Чапко, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

1200
На основу члана 32. став 1. Одлуке о социјалној заштити 

Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 
38/11, 10/12, 34/17-др. одлука, 42/18 и 55/19), в.д. начелника 
Градске управе за социјалну и дечију  заштиту доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ НАЈВИШЕГ ИЗНОСА 
СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ ЗА ОПРЕМУ 

КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЛИ ДРУГУ 
ПОРОДИЦУ, КОЈА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ 
У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА
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I. Овим решењем утврђује се највиши износ средстава 
за помоћ за опрему корисника за смештај у установу 
социјалне заштите или другу породицу, која се обезбеђују 
у буџету Града Новог Сада.

II. Средства за обезбеђивање права на помоћ из тачке 
I. овог решења утврђују се у износу од највише 30% про-
сечне месечне зараде у Граду Новом Саду, према 
последњем објављеном  податку републичког органа над-
лежног за послове статистике.

 Поред средстава из става 1. ове тачке, за децу којој се 
пружа услуга ургентног хранитељства обезбеђује се пакет 
који садржи средства за хигијену и храну, у зависности од 
узраста,  и то:

- за децу до три године, у вредности до 10.000,00 динара,
- за децу од четири до седам година, у вредности до 

12.500,00 динара.
III. Градска управа за социјалну и дечију заштиту ће 

средстава из тачке II. овог решења преносити у складу са 
захтевом који достави Центар за социјални рад Града Новог 
Сада, и то:

- средства из става 1. ове тачке, на основу коначног 
решења о признавању права на помоћ за опрему за 
смештај, 

- средства из тачке II. став 2. овог решења, на бази 
приложеног предрачуна и образложеног захтева Цен-
тра за социјални рад Града Новог Сада, за број деце 
којима ће бити потребна ова врста помоћи.

IV. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о утврђивању највишег износа средстава за опрему корис-
ника за смештај у установу социјалне заштите или другу 
породицу, која се обезбеђују у буџету Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 13/18).

V. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада", а исто ће се примењивати од 1. јануара 2021. 
године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну и дечију заштиту
Број: XIII-2043/2020
25. децембар 2020.
НОВИ САД 

в.д. начелника
др Лидија Томаш, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

1201
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу 

члана 23. став 2. Одлуке о такси превозу на територији 
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 
12/19, 13/19 – испр., 20/19 – испр., 31/19, 61/19 и 1/20 – 
испр.), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
ТАКСИ СТАЈАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању такси стајалишта на територији 
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 
37/19 и 54/19), у табели тачкa 14. и рубрика „УКУПНО“ се 
мењају и гласе:

 „14. Улица Марка Миљанова - 8“ и
 „УКУПНО - 392“.
Тачка 2. се мења и гласи
„Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 

сервис“ Нови Сад да изврши усклађивање вертикалне и 
хоризонталне саобраћајне сигнализације и опремање 
неуређених такси стајалишта адекватном подлогом, у свему 
према Саобраћајно-техничким условима за оптимално 
организовање ауто-такси превоза на територији Града 
Новог Сада у 2014. години, број 8472 од 20.5.2014. године, 
које је израдило Јавно предузеће „Завод за изградњу града“ 
у Новом Саду и техничким регулисањем саобраћаја ПС0408 
од јуна 2019. године, ПС0408-01 из октобра 2019. године 
и ПС0408-03 из новембра 2020. године, које је израдило 
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад.“.

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

• Такси стајалиште из тачке I. став 1. алинеја 1. уреди, 
опреми и да постави саобраћајну сигнализацију у 
складу са саобраћајним пројектом ПС0408-03 из новем-
бра 2020. године.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције. 

IV. Рок за извршење овог решења је 31.12.2020. године.
V. 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-34-6734/2020   
11. децембар 2020. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

1202
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18 и 61/19), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА  

У БАНАТСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се опште паркиралиште за путничке ауто-
мобиле у Банатској улици у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
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постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном 
пројекту број ПС0292 из октобра 2015. године, који је изра-
дио Паркинг сервис.

III. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције.

V. Рок за извршење овог решења је 31.12.2020. године.
VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 

Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-6735/2020
11. децембар 2020. године
НОВИ САД

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

1203
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/2018 и 61/2019), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на 
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 6/20, 13/20, 17/20, 20/20, 34/20 и 35/20), у тачки 
IV. подтачкe 14, 75. и 105. се мењају и гласе:

„14. у Радничкој улици, са 332 паркинг-места, према 
Пројектима бр. ПС0241 из јуна 2013. године, ПС0276 из 
марта 2015. године, ПС0233-01 из априла 2020. године и 
ПС0444 из септембра 2020. године, које је израдио Паркинг 
сервис и према Пројекту број 2342 из септембра 2005. 
године, који је израдио Завод,“ 

„75. у Улици Бранислава Нушића, са 32 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0247-01 из октобра 2020. године, 
који је израдио Паркинг сервис,“ и

„105. у Улици Вука Караџића, са 26 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0304 од 18. јануара 2016. године, који је 
израдио Паркинг сервис,“.

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

• паркиралишта уреди, опреми и да постави саобраћајну 
сигнализацију у складу са саобраћајним пројектима и 

• да путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о условима и могућностима за 
коришћење паркиралишта.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције. 

IV. Рок за извршење овог решења је 31.12.2020. године.
V. 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-34-6761/2020 
14.12.2020. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

1204
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 
ПРОЛЕТЕРСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се постављање успоривача брзине и 
саобраћајне сигнализације у Пролетерској улици у Новом 
Саду, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: 
С-347/20 од 11. децембра 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. децембар 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-34-6785/2020
16. децембар 2020. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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1205
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 ЗА 

ТЕРЕТНА МОТОРНА ВОЗИЛА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја за теретна 
моторна возила у Новом Саду, у складу са Техничким 
регулисањем саобраћаја број: С-329/20 од 10. децембра 
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. децембар 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-34-6819/2020
16. децембар 2020. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

1206
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, 23/19 и 128/20-др. Закон) и члана 
9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 
60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

ОПРЕМЕ У РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ СОЊЕ 
МАРИНКОВИЋ И УЛИЦЕ ГОРОЦВЕТА 

У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

I. Одређује се постављање саобраћајне опреме-огледала 
у раскрсници Улице Соње Маринковић и Улице Гороцвета 
у Сремској Каменици, у складу са Техничким регулисањем 
саобраћаја број: С279/20 од 13. октобра 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. март 2021. 
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-34-5546/2020
21. децембар 2020. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

1207
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ НА 
РУМЕНАЧКОМ ПУТУ БР. 31 У НОВОМ САДУ 

I.  Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту на Руменачком путу 
бр. 31 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним 
пројектом број С-344/20 од 8.12.2020. године, који је изра-
дила Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције, Служба за развој и управљање саобраћајем.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције. 

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације. 

V. Рок за извршење овог решења је 31.12.2020. године.
VI. Ово решење објавити  у “Службеном листу Града 

Новог Сада”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ   
БРОЈ: IV-34-6736/2020
11.децембар 2020. године
НОВИ САД в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с.р.



страна 2340. – Броj 61 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 28. децембар 2020.

1208
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

НАРОДНОГ ФРОНТА БР. 22 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у улици Народног 
фронта бр. 22 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним 
пројектом број С-316/20 од 13.11.2020. године, који је изра-
дила Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције, Служба за развој и управљање саобраћајем. 

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције. 

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације.  V. Рок за извршење овог решења је 
31.12.2020. године. 

VI. Ово решење објавити  у “Службеном листу Града 
Новог Сада”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 
БРОЈ: IV-34-6737/2020
11. децембар 2020. године
НОВИ САД в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с.р.

1209
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА БР. 8 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у улици Тараса Шев-
ченка бр. 8 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним 
пројектом број С-342/20 од 16.12.2020. године, који је изра-
дила Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције, Служба за развој и управљање саобраћајем.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције. 

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације. 

V. Рок за извршење овог решења је 11.1.2021. године.
VI. Ово решење објавити  у “Службеном листу Града 

Новог Сада”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 
БРОЈ: IV-34-6891/2020
21. децембар 2020. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

1210
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ НА БУЛЕВАРУ 

ПАТРИЈАРХА ПАВЛА, У БЛИЗИНИ 
ДАЛМАТИНСКЕ УЛИЦЕ БР. 36 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту на Булевару Патријарха 
Павла, у близини Далматинске улице бр. 36 у Новом Саду. 

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним 
пројектом број С-343/20 од 17.12.2020. године, који је изра-
дила Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције, Служба за развој и управљање саобраћајем. 

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције. 

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене 
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саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације. 

V. Рок за извршење овог решења је 13.1.2021. године.
VI. Ово решење објавити  у “Службеном листу Града 

Новог Сада”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 
БРОЈ: IV-34-6921/2020
23. децембар 2020. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Комисија за кадровска, административна 
и мандатно-имунитетна питања

1211
На основу члана 35. Пословника Скупштине Града Новог 

Сада -  пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 23/20), Комисија за кадровска, административна 
и мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог 
Сада на 19. седници од 17. децембра 2020. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗГЛЕДУ И САДРЖАЈУ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 

ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА 
НОВОГ САДА   

I

Овим решењем се утврђује изглед и садржај легитимације 
одборника у Скупштини Града Новог Сада (у даљем тексту: 
Легитимација).

II

Све именице које се у овом решењу користе у мушком 
роду, истовремено обухватају и именице у женском роду, 
уколико је предвиђено правописом и стандардизовано у 
српском језику.

III

Легитимација се састоји од картице и корица.

IV

Легитимација се израђује као пластична картица 
димензија 85,6 x 54 милиметара светлоплаве боје са тон-
ском подлогом и заштитним елементима – штампом УВ 
флуоресцентног елемента и УВ флуоресцентним влакнима.

У средишту Легитимације је са предње стране и на 
наличју приказан грб Града Новог Сада.

V

На предњој страни Легитимације, у горњем левом углу 
је приказан грб Града Новог Сада у боји, а у висини грба 
са његове десне стране се у два реда уписује текст: „СКУП-
ШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА“ и „ЛЕГИТИМАЦИЈА“.

Испод грба приказана је у боји фотографија одборника 
димензија 24 x 28 милиметара, са чије десне стране је 
приказано, једно испод другог, име одборника, презиме 
одборника, функција у Скупштини, односно функција одбор-
ника, председника или заменика председника Скупштине, 
текст: „Датум рођења“ са местом за упис дана, месеца и 
године рођења, број под којим се издаје Легитимација, 
односно текст: „Број“ са местом за упис броја. 

Испод фотографије одборника је, једно испод другог, 
место за упис дана, месеца и године издавања Легитимације 
и текст: „Датум издавања“.

У доњем десном углу је приказан потпис председника 
Скупштине, испод којег је, једно испод другог, функција и 
име и презиме председника Скупштине.

У средини доњег дела Легитимације је приказан мали 
печат Скупштине.

VI

На наличју Легитимације се уписује, са централним 
поравнањем, текст:

„ОДБОРНИК НЕ МОЖЕ ДА БУДЕ ПОЗВАН НА 
КРИВИЧНУ ОДГОВОРНОСТ, ПРИТВОРЕН ИЛИ 

КАЖЊЕН ЗА ИЗРАЖЕНО МИШЉЕЊЕ ИЛИ ГЛАСАЊЕ 
НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ И РАДНИХ ТЕЛА.
ОДБОРНИК ИМА ПРАВО НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ 
У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У СВИМ 
ПРАВЦИМА ЗА НЕОГРАНИЧЕН БРОЈ ВОЖЊИ.
ОДБОРНИК ИМА ПРАВО НА УЛАЗАК И БОРАВАК У 

ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ, ПРИСУСТВО И УЧЕШЋЕ НА 
СЕДНИЦАМА СКУПШТИНЕ И ЊЕНИХ СТАЛНИХ И 

ПОВРЕМЕНИХ РАДНИХ ТЕЛА.“

VII
Корице Легитимације се израђују у облику расклопљење 

футроле тамноплаве боје са унутрашњим џепом, од 
одговарајућег материјала, на чијем наличју и на унутрашњим 
странама је у средишту приказан грб Града Новог Сада у 
сребрној боји.

На предњој страни корице, у горњем делу, приказан је 
текст: „СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА“, а у доњем делу 
је приказан текст: „ЛЕГИТИМАЦИЈА“.

VIII
Текст на Легитимацији је тамноплаве боје и исписује се 

на српском језику ћириличким писмом.

IX
Oво решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Комисија за кадровска, административна и
мандатно-имунитетна питања
Број: 022-1/2020-316-I
17. децембар 2020. године
НОВИ САД

         Председник
Петар Ћировић, с .р. 
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

1187 Правилник о изгледу  службене унифор-
 ме, ознаке и службене легитимације над-
 зорника-пољоредара 2325

1188 Закључак о утврђивању програма удру-
 жења грађана у области социјалне заш-
 тите, који су од интереса за Град Нови 
 Сад, за 2020. годину 2329

1189 Решење о образовању Комисије за при-
 бављање непокретности у јавну својину 
 Града Новог Сада непосредном погод-
 бом путем размене непокретности под 
 тржишним условима са Дуброја Јованом, 
 Дуброја Бранком и Ћоровић Дарком из 
 Новог Сада 2330

1190 Решење о именовању председника, за-
 меника председника, чланова и замени-
 ка чланова Комисије за прибављање не-
 покретности у јавну својину Града Новог 
 Сада непосредном погодбом путем раз-
 мене непокретности под тржишним усло-
 вима са Дуброја Јованом, Дуброја Бран-
 ком и Ћоровић Дарком из Новог Сада 2331

1191 Решење о давању сагласности на Про-
 грам уклањања комуналног отпада Јав-
 ног комуналног предузећа „Чистоћа“ 
 Нови Сад за 2021. годину 2331

1192 Решење о финансирању програма који 
 подстичу рад добровољних ватрогасних 
 друштава и савеза на територији Града 
 Новог Сада у 2021. години 2332

1193 Решење о продужењу дужности в.д. 
 начелника Градске управе за прописе 
 (Зора Ђорђевић) 2333

1194 Решење о продужењу дужности в.д. 
 начелника Градске управе за социјалну 
 и дечију заштиту (др Лидија Томаш) 2333

1195 Решење о продужењу дужности в.д. 
 начелника Градске управе за образовање
 (Радован Ковачевић) 2334

1196 Решење о постављењу в.д. шефа 
 Службе за заједничке послове
 (Војислав Јоксовић)  2334

Градоначелник

1197 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 2335

1198 Решење о измени Решења о утврђивању 
 износа средстава из буџета Града Новог 
 Сада за реализацију програма рада и 
 појединачних програма Црвеног крста 
 Новог Сада – Градске организације у 
 2020. години 2335

Градска управа за заштиту животне средине

1199 Решење о давању сагласности на План 
 управљања Парком природе „Бегечка 
 јама“ за период од 2020. до 2029. године 2336

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

1200 Решење о утврђивању највишег износа 
 средстава за помоћ за опрему корисни-
 ка за смештај у установу социјалне за-
 штите или другу породицу, која се обез-
 беђују у буџету Града Новог Сада 2336

Градска управа за саобраћај и путеве

1201 Решење о измени Решења о одређива-
 њу такси стајалишта на територији Града 
 Новог Сада 2337

1202 Решење о одређивању општег паркира-
 лишта у Банатској улици у Новом Саду 2337

1203 Решење о измени Решења о одређива-
 њу посебних паркиралишта на терито-
 рији Града Новог Сада 2338

1204 Решење о постављању успоривача бр-
 зине и саобраћајне сигнализације у Про-
 летерској улици у Новом Саду  2338

1205 Решење о измени режима саобраћаја 
 за теретна моторна возила у Новом Саду 2339

1206 Решење о постављању саобраћајне оп-
 реме у раскрсници Улице Соње Марин-
 ковић и Улице Гороцвета у Сремској 
 Каменици 2339



страна 2344. – Броj 61 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 28. децембар 2020.

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Ана Лекић.
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

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

1207 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту на Руменачком 
 путу бр.31 у Новом Саду  2339

1208 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Народног 
 фронта бр. 22 у Новом Саду  2340

1209 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Тараса 
 Шевченка бр. 8 у Новом Саду  2340

1210 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту на Булевару Па-
 тријарха Павла, у близини Далматинске 
 улице бр. 36 у Новом Саду  2340

Комисија за кадровска, административна 
и мандатно-имунитетна питања

1211 Решење о изгледу и садржају легити-
 мације одборника у Скупштини Града 
 Новог Сада    2341


