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На основу тачке IV. став 3. Одлуке о Пројекту „Нови Сад 

– град младих, Србија – земља младих“ („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 55/20), 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 39. седници од  10. 
фебруара  2021. године, доноси

ПРОГРАМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „НОВИ САД 

– ГРАД МЛАДИХ, СРБИЈА – ЗЕМЉА 
МЛАДИХ“ У 2021. ГОДИНИ

I. Програмом реализације Пројекта „Нови Сад – град 
младих, Србија – земља младих“ у 2021. години (у даљем 
тексту: Програм), утврђујe се износ средстава из буџета 
Града Новог Сада за 2021. годину за реализацију овог 
Програма, као и омладинске активности и мере којима ће 
се Програм реализовати.

II. Средства за реализацију овог Програма планирана 
су у буџету Града Новог Сада за 2021. годину у укупном 
износу од 30.000.000,00 динара, у оквиру Пројекта Нови 
Сад Град младих – Србија земља младих (шифра 1301-
4013).

III. Средства из тачке II. овог Програма распоредиће се 
путем јавног конкурса који ће расписати Градска управа за 
спорт и омладину - Канцеларија за младе, за финансирање 
програма од јавног интереса којима се реализује Пројекат 
„Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ у 2021. 
години.  

IV. Омладинске активности и мере Програма су:
1. Јачање капацитета младих за активно учешће 

у друштву, а посебно у процесима доношења 
одлука које се тичу младих

1.1.  Обезбедити подршку за друштвени активизам 
младих у оквиру неформалних група

1.2.  Подржати програме за развој знања и вештина 
младих за допринос развоју друштва и активно 
учешће у друштву   

1.3. Подржати активно укључивање младих из при-
градских насеља у друштво и развој њихових 
компетенција

1.4. Обезбедити одрживу инфраструктуру за унапре-
ђење омладинске политике

2. Организовање и партиципацијa младих у друшт-
веним токовима, који ће им омогућити да постану 
активни грађани

2.1  Подржати програме представничких тела ученика 
и студената, и промовисати значај активног 
учешћа младих кроз њихов рад 

2.2.  Омогућити активности размене искустава мла-
дих, преноса знања и вршњачке едукације

2.3.  Подржати програме умрежавања субјеката омла-
динске политике у циљу унапређења услуга и 
сервиса за младе

3.  Подршкa различитости и инклузивности

3.1.  Подржати програме који за циљ имају оснаживање 
и укључивање младих из угрожених категорија у 
друштвене токове

3.2.  Омогућити успостављање система континуиране 
подршке пружаоцима услуга младима из угроже-
них категорија

3.3.  Обезбедити међусекторску сарадњу пружалаца 
услуга младима из угрожених категорија у циљу 
развијања нових, и унапређења постојећих, услуга 
и сервиса

4. Слављење енергије младих - култура и слободно 
време младих

4.1. Подржати програме који подстичу развијање 
инфраструктуре и кадровских капацитета у циљу 
квалитетног информисања младих

4.2.  Обезбедити услове за развој компетенција мла-
дих кроз програме неформалног образовања и 
омладинског рада

4.3.  Подржати програме који за циљ имају пружање 
подршке у личном развоју младих

4.4.  Подржати програме који за циљ имају подстицање 
младих да квалитетно проводе своје слободно 
време

V. Програм реализују савези удружења младих и/или 
удружења за младе, у складу са одлуком којом се уређује 
остваривање потреба и интереса младих у областима омла-
динског сектора на територији Града Новог Сада.
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VI. Надзор над спровођењем 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 Програма.

VIII. Овај Програм објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 66-2/2021-2-II
10. фебруар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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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 39. седници од  10. 
фебруара 2021. године, доноси

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

ГОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ

I. Програмом реализације Локалног акционог плана 
политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. 
године у 2021. години (у даљем тексту: Програм) утврђују 
се активности на реализацији Локалног акционог плана 
политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. 
године („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 7/19 и 55/20) 
(у даљем тексту: ЛАП) које ће се реализовати у 2021. 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, демокра-
тије, изузетних постигнућа младих, подстицање и развијање 
формалног и неформалног образовања, подстицање и 
стимулисање запошљавања и самозапо шљавања младих 
и омладинског предузетништва, унапре ђивање безбед-
ности младих, одрживог развоја и здраве животне средине, 
очување и унапређивање здравља младих и других актив-
ности и области од значаја за младе.

II.  Средства за реализацију овог Програма планирана 
су у буџету Града Новог Сада за 2021. годину у укупном 
износу од 18.870.000,00 динара, у оквиру  Програма 14: 
Развој спорта и омладине (шифра 1301), ПА: Спровођење 
омладинске политике (шифра 1301-0005), на позицији 
Финансијског плана 352.01, синтетички конто 4819 - Дотације 
осталим непрофитним институцијама.

III. Средства из тачке II. овог Програма распоредиће се 
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 
дефинисани 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 укључи-
вање 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 подсти-
цање младих да унапређују знања и вештине 
запошљивости, са посебним акцентом на повећање 
обухвата младих људи, а посебно младих из осе-
тљи вих 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.

-  Програми и пројекти из области Култура и сло-
бодно време младих који за циљ имају: развијање 
организационих капацитета 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 
квалитетног провођа слободног времена младих 
повећањем видљивости програма који обезбеђују 
квалитетно провођење слободног времена.
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-  Програми и пројекти из области Волонтирање и 
активизам младих који за циљ имају: повећање 
системског утицаја 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 
мoбилнoст и квaлитeтниje прoвoђeњe слoбoднoг 
врeмeнa кроз механизме информисања прилаго-
ђене младима; повећање нивоа информационе и 
медијске писмености младих и омогућавање адек-
ватног приступа и знања за коришћење нових 
технологија и интернета код осетљивих група мла-
дих.

-  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; поди-
зање капацитета удружења младих и удру жења 
за младе који се баве овом области кроз едукативне 
програме, и подстицање умрежавања удружења 
кроз заједничко спровођење пројеката са образов-
ним 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. Овај Програм реализују удружења младих, удружења 
за младе и њихови савези 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).

V. Надзор над спровођењем овог Програма обавља 
Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија за младе. 

VI. 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: 66-2/2021-3-II
10. фебруар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

122
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 2021. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 58/20), на пред-
лог Градоначелника  Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада, на  39.  седници од  10. фебруара 2021. године, 
доноси

ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ  
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ЗА 2021. ГОДИНУ
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I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности 
следећих  установа социјалне заштите: 

1.  Центра за социјални рад Града Новог Сада ( у даљем 
тексту: Центар) за 2021. годину, и 

2. Геронтолошког центра „Нови Сад“  ( у даљем тексту: 
Геронтолошки центар), за активности које се 
финансирају из средстава буџета Града Новог Сада 
за 2021. годину у складу са обавезама Града Новог 
Сада које проистичу из Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 24/11) 
и из 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).

II. За реализацију овог програма планирана су средства 
у буџету Града Новог Сада за 2021. годину и то:

1. За намене из тачке I., подтачка 1.  овог Програма  
средства у укупном износу од 18.730.000,00 динара 
су обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада 
за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 58/20),  за раздео 15. глава 15.01. Градска управа 
за социјалну и дечију заштиту, функција 090 – Соци-
јална заштита некласификована на другом месту, 
0901 Програм 11: Социјална и дечија заштита, 0901-
4010 П: Функционисање Центра за социјални рад, 
позиција буџета 402, економска класификација 4632, 
позиција финансијског плана  402.01, капитални транс-
фери осталим нивоима власти, и то:

-  10.000.000,00 динара за опремање и радове на 
новом објекту Центра за социјални рад на адреси 
Клисански пут бб, Нови Сад, који је  Град Нови Сад 
доделио Центру за социјални рад Града Новог 
Сада  на коришћење за  организовање услуге При-
хватилишта за децу и младе у ризику  и друге услуге 
социјалне заштите. 

- 7.320.000,00  динара, и то: 6.000.000,00 динара за 
пројекат реконструкције – примена стандарда при-
ступачности и 1.320.000,00 динара за пројектно-
техничку документацију и стручни надзор, на 
адреси: Змај Огњена Вука 13 и 15, Нови Сад.

- 1.170.000,00  динара за набавку рачунарске опреме 
и постављање система видео надзора, на адреси 
Змај Огњена Вука 13, Нови Сад. 

- 240.000,00 динара набавку опреме за домаћинство 
односно за набавку веш машине, и шпорета у 
Сигурној женској кући на адреси Бранислава Буку- на адреси Бранислава Буку-
рова бб, Сремска Каменицарова бб, Сремска Каменица и  фриждера, замрзи-
вача и шпорета у Сигурној дечијој кући на адреси 
Змај Огњена Вука 17.

2. За намене из тачке I., подтачка 2. овог Програма 
средства у укупном износу од   11.100.000,00 динара,  
су обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада 
за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 58/20), за раздео 15. глава 15.01. Градска управа 
за социјалну и дечију заштиту, функција 090 – Соци-
јална заштита некласификована на другом месту, 
0901 Програм 11: Социјална и дечија заштита, 0901-
0003 ПА: Дневне услуге у заједници, позиција буџета 
394, економска класификација 4632, позиција финан-
сијског плана 394.02.01 Клубови за одрасла и старија 
лица при Геронтолошком центру „Нови Сад“, и то:

- 5.100.000,00  динара  за  капитално одржавање 
односно за санацију кровниних покривача на објекту 
клуба пензионра "Коста Шокица", Радоја Домано-
вића 17 и санацију подне плоче са заменом подне 
облоге у клубу пензионера "Ново насеље", Бате 
Бркића 17,  при  Геронтолошком центру "Нови Сад" 

- 4.000.000,00 динара за  опремање три клуба пен-
зионера, и то:  клуб „23 октобар“ Париске комуне 
44, Нови Сад; клуб „Раднички“ Браће Могин 2, Нови 
Сад и  клуб „Коста Шокица“ Радоја Домановића 
17, Нови Сад.  

- 2.000.000,00 динара за набавку  рачунарске опреме  
за 19 клубова ради рачунарског описмењавања 
корисника клубова и то за следеће клубове пен-
зионера: „Ново насеље“ Нови Сад, Бате Бркића 
17; „Олга Петров“ Нови Сад, Футошка 67; „Рад-
нички“ Нови Сад, Браће Могин 2;  „Грозда Гајшин“ 
Нови Сад Трг Марије Трандафил 18; „23. Октобар“ 
Нови Сад, Париске комуне 44; „Иво Андрић“ Нови 
Сад, Народног фронта 71; „Коста Шокица“ Нови 
Сад, Радоја Домановића 17, „Козара“ Футог, Цара 
Лазара 22, „Ветерник“Ветерник, Иве Лоле Рибара 
1,„Прва Војвођанска Бригада“ Нови Сад, Футошка 
60, „Клиса“ Нови Сад, Савска 27, „Слана бара“ 
Нови Сад, Ченејска 54, „Владимир Назор“ Петро-
варадин, Чајковског 1, „Оаза“ Нови Сад, Фрушко-
горска 32, „Каћ“ Каћ, Краља Петра I бр. 5, „Пролеће“ 
Бегеч, Ђуре Јакшића 66, „Никола Тесла“ Нови Сад, 
Слободана Јовановића 29, „Бранко Ћопић“ Футог, 
Симе Шолаје 52, и „Булевар“ Нови Сад, Булевар 
ослобођења 28.

III. Установе социјалне заштите из тачке I. овог Про-
грама се обавезују да активности у вези са реализацијом 
овог програма изведу стручно и квалитетно у складу са 
законом, стандардима и нормативима који важе за ову 
врсту радова.

IV. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма, 
уз приложену документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке, у складу са законом, установе социјалне заштите 
из тачке I. овог Програма  достављају Градској управи за 
социјалну и дечију заштиту ( у даљем тексту: Градска 
управа), а пренос средстава на  њихов рачун врши се на 
основу захтева за пренос који припрема Градска управа, 
у складу са прописима којима се уређује буџетски систем.

V. Надзор над спровођењем ових програма обављаће 
Градска управа. 

VI. Установе социјалне заштите  из тачке I. овог Про-
грама подносе Градској управи  извештај о реализацији 
овог програма са приложеном документацијом за правдање 
наменског и законитог трошења средстава. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 5-81-1/2021-II
10. фебруар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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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 2021. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 58/20), на пред-
лог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада, на 39. седници од 10. фебруара 2021. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ 

УСТАНОВУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО" 
НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за Предшколску установу "Радосно детињство" 
Нови Сад за 2021. годину (у даљем тексту: Програм), који 
чини саставни део овог решења.

II

За реализацију Програма у буџету Града Новог Сада 
за 2021. годину планирана су средства у оквиру Програма 
8: Предшколско васпитање и образовање, у укупном износу 
од 291.115.600,00  динара из извора финансирања 01 - 
општи приходи и примања буџета, за:

I. Пројекте, средства у укупном износу од 102.745.600,00 
динара, за Пројекат: " Изградња и опремање објекта у 
Адицама" и

II. У оквиру Програмске активности: "Функционисање 
и остваривање предшколског васпитања и образовања", 
за инвестиционе активности, средства у укупном износу 
од 188.370.000,00 динара, од чега су средства у износу од 
132.550.000,00 динара за зграде и грађевинске објекте и 
55.820.000,00 динара за машине и опрему.

III

Носилац инвестиционих активности предвиђених Про-
грамом је Предшколска установа "Радосно детињство" 
Нови Сад (у даљем тексту: Предшколска установа).

IV

Захтев за пренос средстава из тачке II овог решења, 
Предшколска установа доставља Градској управи за 

образовање (у даљем тексту: Градска управа), након што 
спроведе поступак јавне набавке, уз који доставља 
документацију о уговореним, односно извршеним радовима, 
услугама и набављеној опреми, у складу са тромесечним 
плановима извршења буџета Града Новог Сада.

Пренос средстава на рачун Предшколске установе врши 
се на основу захтева који припрема Градска управа, у складу 
са прописима.

V 

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VI

Предшколска установа подноси годишњи извештај о 
реализацији инвестиционих активности утврђених Про-
грамом за 2021. годину Градском већу путем Градске управе, 
до 28. фебруара 2022. године, са исказаним физичким и 
финансијским показатељима и документацијом о изврше-
ним активностима и утрошку средстава према стварно 
изведеном обиму радова, услуга и набављеној опреми.

VII 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2021-27-II
10. фебруар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА  

ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "РАДОСНО 
ДЕТИЊСТВО" НОВИ САД ЗА  2021. ГОДИНУ

Средства у укупном износу од 291.115.600,00 динара 
из извора финансирања 01 - општи приходи и примања 
буџета, за реализацију Програма инвестиционих актив-
ности за Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови 
Сад за 2021. годину, планирана су у буџету Града Новог 
Сада, која  се распоређују за:

I. Пројекте, средства у укупном износу од 102.745.600,00 динара за: 

Пројекат: "Изградња и опремање објекта у Адицама"

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима

1 Изградња зграда и објеката Изградња објекта и прикључака на инфраструктуру 100.000.000,00

2 Пројектно планирање
Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
сагласности и таксе за изградњу објекта и изградњу 
прикључака на инфраструктуру 

2.745.600,00

Пројекат Укупно: 102.745.600,00
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II. У оквиру Програмске активности: "Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања", 
средства у укупном износу од 188.370.000,00 динара, од чега су средства у износу од 132.550.000,00 динара за зграде 
и грађевинске објекте и 55.820.000,00 динара за машине и опрему. Средства се распорећују 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

Више Објеката (Радничка, 
Павла Симића, Мародићева, 
Јиричекова, Ченејска 50, 
Ветерник - Краља Александра)

Уградња приступних рампи 2.000.000,00

2 Клисански пут Реконструкција и санација објекта 84.000.000,00

3

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

Реконструкција и санација гасних котлова 35.000.000,00

Укупно: 121.000.000,00

2.     Пројектно планирање за објекте Предшколске установе

Ред. 
број Објекат Опис Износ у 

динарима

1 Ченеј

Пројектно техничка документација, трошкови обраде 
предмета, изградњу прикључака на инфраструктуру, 
сагласности и таксе за реконструкцију објекта - наставак 
уговорених обавеза из 2019. и 2020. године и активности 
у 2021. години

1.000.000,00

2 Орахова 

Пројектно техничка документација, трошкови обраде 
предмета, изградњу прикључака на ифраструктуру, 
сагласности и таксе, стручни надзор и технички преглед  
- наставак уговорених активности из 2019. и 2020. године 
и активности у 2021. години  за изградњу објекта на 
катастарској парцели број 181/4, к.о. Нови Сад I                                                                   

750.000,00

3 Каћ

Пројектно техничка документација, трошкови обраде 
предмета, изградњу прикључака на ифраструктуру, 
сагласности и таксе, стручни надзор и технички преглед 
за доградњу објекта - наставак уговорених активности из 
2019. и 2020.године и активности у 2021. години                                                            

750.000,00

4 Павла Папа Технички преглед и трошкови за исходовање употребне 
дозволе за реконструкцију и санацију објекта 200.000,00

5

Више Објеката (Радничка, 
Павла Симића, Мародићева, 
Јиричекова, Ченејска 50, 
Ветерник - Краља Александра)

Пројектно техничка документација, трошкови обраде 
предмета, сагласности и таксе, стручни надзор, технички 
преглед за уградњу приступних рампи за објекте, 

350.000,00

6

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

Пројектно техничка документација, трошкови обраде 
предмета, сагласности и таксе, стручни надзор и 
технички преглед за реконструкције гасних котлова, 

1.500.000,00
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7 Јернеја Копитара
Пројектно техничка документација, трошкови обраде 
предмета, изградњу прикључака на инфраструктуру, 
сагласности и таксе  за надоградњу објекта

3.125.000,00

8 Клисански пут

Пројектно техничка документација, трошкови обраде 
предмета, изградњу прикључака на инфраструктуру, 
сагласности и таксе, стручни надзор и технички преглед 
за реконструкцију и санацију објекта

3.500.000,00

9
Више објеката (Ветерник-Краља 
Александра,  Футог-Пролетерска 
и Војводе Мишића)  

Стручни надзор - наставак уговорених активности из 
2019. и 2020. године и активности у 2021. години за 
реконстуркцију хидрантских инсталација

175.000,00

10 Више објеката (Милана Тепића, 
Карађорђева, Сајлово)

Пројектно техничка документација, сагласности, таксе и 
трошкови обраде предмета за изградњу и реконструкцију 
објеката

200.000,00

Укупно: 11.550.000,00

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 21.300.000,00

1.2
Централна кухиња, управна 
зграда и сви објекти 
Предшколске установе

Набавка административне опреме - закуп 4.120.000,00

2 Сви објекти Предшколске 
установе Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт       21.900.000,00

3 Централна кухиња
Набавка опреме за производњу, моторне, непокретне и 
немоторне опреме - уградња платформи и лифта за 
вешерницу

8.500.000,00

  Укупно: 55.820.000,00
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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 2021. годину 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/20), на предлог  
Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада на 39. седници  од  10. фебруара 2021. године  
доноси    

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ 
ЗА 2021. ГОДИНУ

I

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за основне школе за 2021. годину (у даљем 
тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.

II

Средства за реализацију Програма планирана су  у 
буџету Града Новог Сада за 2021. годину, у оквиру Про-
грама 9: Основно образовање и васпитање, у укупном износу 
од 162.063.530,00 динара, од чега за Пројекат: Надоградња 
школе - ОШ „Иван Гундулић“ у износу од 116.133.530,00 
динара и за Пројекат: Доградња спортске сале -  ОШ „Васа 
Стајић“, у износу од 45.930.000,00 динара, све  из извора 
финансирања 01- Општи приходи и примања буџета, а у 
складу са оствареним приходима у буџету.

III

Носиоци инвестиционих активности предвиђених Про-
грамом су основне  школе на територији Града Новог Сада.

IV

Захтев за пренос средстава из тачке II овог решења, 
основне школе достављају Градској управи за образовање 
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(у даљем тексту: Градска управа), након што спроведу 
поступак јавне набавке, уз који достављају документацију 
о уговореним, односно извршеним радовима, услугама и 
набављеној опреми, у складу са тромесечним плановима 
извршења буџета Града Новог Сада.

Пренос средстава на рачун основних школа врши се на 
основу захтева које припрема Градска управа, у складу са 
прописима.

V

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VI

Основне школе подносе годишњи извештај о реализацији 
инвестиционих активности утврђених Програмом, Градском 
већу Града Новог Сада путем Градске управе, до 28.02.2022. 
године за 2021. годину, са исказаним физичким и 
финансијским показатељима и документацијом о изврше-
ним активностима и утрошку средстава према стварно 
изведеном обиму радова, услуга и набављеној опреми.

VII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-2/2021-28-II
10. фебруар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

 ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ 
ЗА ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Средства за реализацију Програма инвестиционих актив-
ности за основне школе за 2021. годину, планирана су у 
буџету Града Новог Сада за 2021. годину, као трансфери 
осталим нивоима власти, у укупном износу од 162.063.530,00  
динара и распоређују се за Пројeкат: Надоградња школе 
-  ОШ „Иван Гундулић“ и за Пројекaт: Доградња спортске 
сале -  ОШ „Васа Стајић“ 

У оквиру Пројeкта: Надоградња школе -  ОШ „Иван 
Гундулић“, средства у износу од 116.133.530,00  динара, 
распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА – 5112

Ред.
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 - наставак реализације 
уговорених обавеза из 2020. године

114.357.000,00

УКУПНО 114.357.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ – 5114

Ред. 
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани 

износ

2.1. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад
Стручни надзор на надоградњи објекта школе и рекон-
струкцији приземља школског објекта у Новом Саду - 
наставак реализације уговорених обавеза из 2020. године

1.711.530,00

2.2. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

Координатор за безбедност и здравље на раду на 
надоградњи објекта школе и реконструкцији приземља 
школског објекта у Новом Саду- наставак реализације 
уговорених обавеза из 2020. године

65.000,00

УКУПНО 1.776.530,00

У оквиру Пројекта: Доградња спортске сале -  ОШ „Васа Стајић“, средства у износу од 45.930.000,00  динара, 
распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА – 5112

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Износ у 

динарима
1.1. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад Доградња спортске сале 45.000.000,00

УКУПНО 45.000.000,00
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2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ – 5114

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Износ у 

динарима

2.1. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад стручни надзор на доградњи спортске сале 675.000,00

2.2. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад координатор за безбедност и здравље на раду и израда 
плана превентивних мера 255.000,00

УКУПНО 930.000,00
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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 2021. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 58/20), на пред-
лог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада, на 39. седници од 10. фебруара 2021. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
ЗА 2021. ГОДИНУ

I

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за средње школе за 2021. годину (у даљем 
тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.

II

За реализацију Програма у буџету Града Новог Сада 
за 2021. годину планирана су средства на име трансфера 
осталим нивоима власти у оквиру Програма 10: Средње 
образовање и васпитање, на име трансфера осталим ниво-
има власти, у укупном износу од 450.163.709,00 динара из 
извора финансирања 01 - општи приходи и примања буџета, 
за:

I.  Пројекте, средства у износу од 426.483.500,00  
динара, за:
- Пројекат: „Изградња музичке и балетске школе“, 
средства у укупном износу од 345.521.000,00 
динара, 

- Пројекат: „Надоградња објекта Гимназије "Иси-
дора Секулић"“, средства у укупном износу од 
79.712.500,00 динара и 

- Пројекат: „Доградња објекта медицинске школе 
"7. април"“, средства у укупном износу од 
1.250.000,00 динара

II. У оквиру Програмске активности: "Функционисање 
средњих школа" за капиталне трансфере за инвестиционе 
активности, средства у укупном износу од 23.680.209,00 
динара.

III

Носиоци инвестиционих активности предвиђених Про-
грамом су средње школе на територији Града Новог Сада.

IV

Захтев за пренос средстава из тачке II овог решења, 
средње школе достављају Градској управи за образовање 
(у даљем тексту: Градска управа), након што спроведу 
поступак јавне набавке, уз који достављају документацију 
о уговореним, односно извршеним радовима и услугама, 
у складу са тромесечним плановима извршења буџета 
Града Новог Сада.

Пренос средстава на рачун средњих школа врши се на 
основу захтева који припрема Градска управа, у складу са 
прописима.

 V

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VI

Средње школе подносе годишњи извештај о реализацији 
инвестиционих активности утврђених Програмом за 2021. 
годину Градском већу Града Новог Сада путем Градске 
управе, до 28. фебруара 2022. године, са исказаним физич-
ким и финансијским показатељима и документацијом о 
извршеним активностима и утрошку средстава према 
стварно изведеном обиму радова и услуга.

VII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2021-26-II
10. фебруар 2021. године
НОВИ САД

Градоначаелник
Милош Вучевић, с.р.

ПРОГРАМ  ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА  СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  ЗА  2021. ГОДИНУ

Средства у укупном износу од 450.163.709,00 динара 
из извора финансирања 01 - општи приходи и примања 
буџета, планирана су у буџету Града Новог Сада за 
реализацију Програма инвестиционих активности за средње 
школе за 2021. године као трансфери осталим нивоима 
власти, а средства се распорећују на следећи начин: 
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I. Пројекти, средства у укупном износу од 426.483.500,00 динара, за:

Пројекат: „Изградња музичке и балетске школе“, средства у укупном износу од 345.521.000,00 динара, за:

р. 
бр. Активност ОПИС Износ у 

динарима                  

1 Административна 
опрема

1. Набавка административне опреме за Музичку школу "Исидор 
Бајић", Нови Сад - наставак уговорених активности из 2020. године 29.570.400,00

2. Набавка административне опреме за Балетску школу у Новом 
Саду - наставак уговорених активности из 2020. године 5.413.600,00

укупно 34.984.000,00

2 Опрема за образовање, 
науку, културу и спорт

1. Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт за 
Музичку школу "Исидор Бајић", Нови Сад - наставак уговорених 
активности из 2020. године

270.772.000,00

2. Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт за 
Балетску школу у Новом Саду - наставак уговорених активности из 
2020. године

39.165.000,00

укупно 309.937.000,00

3 Опрема за јавну 
безбедност

Набавка опреме за јавну безбедност за Музичку школу "Исидор 
Бајић", Нови Сад - наставак уговорених активности из 2020. године 600.000,00

  Пројекат  укупно 345.521.000,00

Пројекат: „Надоградња објекта Гимназије "Исидора Секулић"“, средства у укупном износу од 79.712.500,00 динара, за:

р. 
бр. Активност ОПИС Износ у 

динарима

1 Изградња зграда и 
објеката 

Адаптација и реконструкција објекта са надоградњом једне етаже 
на објекту школе - наставак уговорених обавеза из 2019. и 2020. 
године и активности у 2021. години 

70.712.500,00

2 Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, сагласности, таксе, трошкови 
обраде предмета, стручни надзор и технички преглед, за адапта-
цију и реконструкцију објекта са надоградњом једне етаже на 
објекту школе - наставак уговорених обавеза из 2019. и 2020. 
године и активности у 2021. години

1.000.000,00

3 Административна 
опрема Набавка административне опреме 3.350.000,00

4 Опрема за образовање, 
науку, културу и спорт Опремање учионица у надограђеној  етажи 4.650.000,00

  Пројекат  укупно 79.712.500,00

Пројекат: „Доградња објекта медицинске школе "7. април"“, средства у укупном износу од 1.250.000,00 динара, за:

р. 
бр. Активност ОПИС Износ у 

динарима

1 Пројектно планирање Пројектно техничка документација, сагласности, таксе и трошкови 
обраде предмета за доградњу објекта 1.250.000,00

  Пројекат  укупно 1.250.000,00
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II.  У оквиру Програмске активности: „Функционисање средњих школа“, средства у укупном износу од 23.680.209,00 
динара, за:

1. Капитално одржавање зграда и објеката

р. 
бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у 

динарима

1 Средња машинска 
школа Реконструкција хидрантске мреже 15.500.000,00

2
Електротехничка школа 
"Михајло Пупин", Нови 
Сад

Уградња хидрантске мреже у објектима у Улицама Футошка 17 и 
Школска 3 832.700,00

  Укупно: 16.332.700,00

2. Пројектно планирање

р. 
бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у 

динарима

1 Средња машинска 
школа

Стручни надзор, сагласности и таксе за реконструкцију хидрантске 
мреже 535.000,00

2
Гимназија "Јован 
Јовановић Змај", Нови 
Сад

Геолошки пројекат за трећу фазу за уградњу топлотних пумпи 600.000,00

3
Електротехничка школа 
"Михајло Пупин", Нови 
Сад

Израда плана заштите од пожара и надзор за радове на уградњи 
хидрантске мреже 158.660,00

4 Техничка школа "Павле 
Савић", Нови Сад

Трошкови за исходовање употребне дозволе за дограђени део 
школе и пројектно техничка документација за замену спољашње 
столарије и постављање термоизолације на фасаде

1.000.000,00

  Укупно: 2.293.660,00

3. Административна опрема

 ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у 
динарима

1
Електротехничка школа 
"Михајло Пупин", Нови 
Сад

Набавка канцеларијске опреме и намештаја за канцеларије 478.000,00

2
Средња медицинска 
школа "7.април", Нови 
Сад

Набавка канцеларијске опреме - рачунара и канцеларијског 
намештаја 900.000,00

3 Школа за дизајн "Богдан 
Шупут", Нови Сад Набавка опреме за електронски дневник 1.117.000,00

4
Техничка школа 
"Милева Марић 
Ајнштајн", Нови Сад

Набавка рачунара за канцеларије 200.000,00

  Укупно: 2.695.000,00
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4. Опрема за образовање, науку, културу и спорт

р. 
бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у 

динарима
1 Гимназија "Јован Јова-

новић Змај", Нови Сад Набавка намештаја за учионице 600.000,00

2
Средња медицинска 
школа 

"7. април", Нови Сад
Набавка опреме за кабинете и рачунара 450.000,00

3
ШОСО "Милан 
Петровић" са домом 
ученика, Нови Сад

Набавка рачунарске опреме (рачунари, штампачи и пратећа 
опрема) и опреме за практичну наставу 635.849,00

  Укупно: 1.685.849,00

5. Опрема за јавну безбедност

р. 
бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у 

динарима

1 Гимназија "Јован Јова-
новић Змај", Нови Сад Постављање видео надзора 100.000,00

2
Електротехничка школа 
"Михајло Пупин", Нови 
Сад

Алармни систем и комплет за видео надзор 73.000,00

3
ШОСО "Милан 
Петровић" са домом 
ученика, Нови Сад

Адаптација и проширење видео надзора 500.000,00

  УКУПНО: 673.000,00
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 39. седници од 10. фебруара 
2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. ЈОВАНОВИЋ РАДЕ, разрешава се дужности в.д. начел-
ника Градске управе за финансије, са 13. фебруаром 2021. 
године, протеком времена на коју је постављен.

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, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

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

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Решењем Градског већа Града Новог Сада број: II-020-
4/2021-3/d од 11. јануара 2021. године, Јовановић Раде, 
постављен је за в.д. начелника Градске управе за финансије 
почев од 13. јануара 2021. године, до постављења начел-
ника Градске управе за финансије, по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже на месец дана.

Имајући у виду цитиране одредбе позитивно правних 
прописа и протек времена на које је именовани постављен, 
одлучено је као у диспозитиву решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2021-11/с
10. фебруар 2021. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 39. седници од 10. фебруара 
2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. ПРПА СЛОБОДАН, дипломирани економиста, раз-
решава се дужности в.д. заменика начелника Градске 
управе за финансије, са 13. фебруаром 2021. године, про-
теком времена на коју је постављен.

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 пропи-
сано да Градско веће поставља и разрешава начелнике и 
заменике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18,  113/17-др закон, 95/18 
– др. закон, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Решењем Градског већа Града Новог Сада број: II-020-
4/2021-3/dž од 11. јануара 2021. године, Прпа Слободан, 
дипломирани економиста, постављен је за в.д. заменика 
начелника Градске управе за финансије почев од 13. јануара 
2021. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за финансије, по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже на месец дана.

Имајући у виду цитиране одредбе позитивно правних 
прописа и протек времена на које је именовани постављен, 
одлучено је као у диспозитиву решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2021-11/č
10. фебруар 2021. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 39. седници од 10. фебруара 
2021. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СЛОБОДАН ПРПА, дипломирани економиста, поста-
в ља се за в.д. начелника Градске управе за финансије, 
почев од 14. фебруара 2021. године, до постављења начел-
ника Градске управе за финансије, 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, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 
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Имајући у виду да Слободан Прпа, дипломирани еко-
номиста, у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника и положен државни стручни испит, у 
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2021-11/dž
10. фебруар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 39. седници од 10. фебруара 
2021. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. НАТАША ЋОРОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за финансије, почев од 14. фебруара 2021. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за 
финансије, 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, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА       
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2021-11/đ
10. фебруар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 39. седници од 10. фебруара 
2021. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СМИЉАНА КОЧИЋ, дипломирани географ-туризмолог, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за привреду, почев од 17. фебруара 2021. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за при-
вреду, 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, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
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најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Смиљана Кочић, дипломирани гео-
граф – туризмолог у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника и положен државни стручни 
испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази 
да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности 
у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено 
као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2021-11/d
10. фебруар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 39. седници од 10. фебруара 
2021. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. НИКОЛА КРСТИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. заменика начелника Градске управе за образовање, 
почев од 11. фебруара 2021. године, до постављења заме-
ника начелника Градске управе за образовање, по спро-
веденом 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, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано 
је да за начелника управе за поједине области, када је 
према посебном закону, градска односно општинска управа 
организована у више управа, може бити, поред лица из 

става 1. овог члана, постављено лице које има стечено 
високо образовање из одговарајуће научне области у односу 
на делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Никола Крстић, дипломирани правник, 
у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника и положен државни стручни испит, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2021-11/ć
10. фебруар 2021. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

132
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 36. седници од 3. фебруара 
2021. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СРЂАН ЈАКОВЉЕВ, дипломирани правник, разрешава 
се дужности в.д. заменика начелника Градске управе за 
образовање, са 3. фебруаром 2021. године, на лични зах-
тев.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2021-8/а
3. фебруар 2021. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.



страна 176. – Броj 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 18. фебруар 2021.

Градоначелник

133
На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
а у вези са чланом 28. Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 – др. закон) 
и тачком III Решења о образовању Савета за запошљавање 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
51/12, 50/13 и 17/16), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА

I

У Савет за запошљавање Града Новог Сада именују 
се:

- за председника:

 Милорад Радојевић, члан Градског већа за привреду

- за заменика председника:

 Милован Амиџић, члан Градског већа за управу, про-
писе и урбанизам

- за чланове Савета:
1.  Адријана Месаровић, члан Градског већа за буџет, 

финансије и инвестиције
2.  Саша Билиновић, в.д. начелника Градске управе за 

привреду
3.  Миленко Малешев, шеф Канцеларије за локални 

економски развој
4.  Рајна Цветићанин, заступник пословног удружења 

„Кластер социјалног предузетништва Војводине – 
КАСПЕВ“

5.  Ненад Ћирић, извршилац за правне послове у 
Градској управи за социјалну и дечију заштиту – 
Канцеларија за особе са инвалидитетом

6.  Татјана Видовић, в.д. директора Националне службе 
за запошљавање – Филијала Нови Сад

7.  Драгана Вујовић, генерални секретар Универзитета 
у Новом Саду

8.  Славко Новаковић, председник Уније послодаваца 
Новог Сада

9.  Владимир Гвозденовић, председник Савеза само-
сталних синдиката Града Новог Сада и општина.

II

Доношењем овог решења престаје да важи Решење о 
именовању председника, заменика председника и чланова 
Савета за запошљавање Града Новог Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 42/19).

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-27/2021-II
9. фебруар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

134
На основу члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог 

Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и 
члана 43. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 58/20), Градона-
челник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ

I. У складу са чланом 8. Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 
систем („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 
46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 
84/19 и 151/20) у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 
2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
58/20), у Општем, Посебном и Програмском делу Одлуке, 
досадашњи назив за извор финансирања 13: „Нераспоређени 
вишак прихода из ранијих година“, замењује се новим нази-
вом: „Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 
година“.

II. У складу са Правилником из тачке I. овог решења, у 
Посебном делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. 
годину утврђени износи из изора 13 умањују се за износ 
неутрошених трансфера из ранијих година, који се распо-
ређује у нови извор 15, услед чега:

- У Разделу 15  - ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И 
ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, на позицији буџета 404, за економску 
класификацију 472 – Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета, у оквиру Пројекта: „Програм решавања стамбених 
питања избеглица“ (шифра 0901-4014), који припада Про-
граму 11 – Социјална и дечија заштита (шифра 0901), у 
функцији 090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту, после извора 01 – Општи приходи и примања 
буџета, извор: „13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година“ замењује се извором: „15 Неутрошена средства 
донација, помоћи и трансфера из ранијих година“, и

- У Разделу 24 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, на позицији буџета 555, 
за економску класификацију 513 – Остале некретнине и 
опрема, у програмској активности: „Управљање грађе-
винским земљиштем“ (шифра 1101-0003) у оквиру Програма 
1 – Становање, урбанизам и просторно планирање (шифра 
1101), у функцији 620 – Развој заједнице, после извора 01 
– Општи приходи и примања буџета, у извору 13, речи: 
„Нераспоређени вишак прихода из ранијих година“ замењују 
се речима: „Нераспоређени вишак прихода и примања из 
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ранијих година“, а припадајући износ: „43.150.000,00“ 
замењује се износом: „26.650.000,00“, после којег се додаје 
нови извор: „15. Неутрошена средства донација, помоћи и 
трансфера из ранијих година“, са припадајућим износом: 
„16.500.000,00“.

III. У складу са овим решењем извршити одговарајуће 
измене планираних износа извора финансирања 13 и 15 
у Општем и Програмском делу буџета.

IV. Задужује се Градска управа за финансије да реализује 
ово решење.

V. Задужују се директни корисници буџета Града Новог 
Сада из тачке II. овог решења да у складу са овим решењем 
изврше измене свог финансијског плана прихода и примања 
и расхода и издатака за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-9/2021-II
9. фебруар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

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

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-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. 4/21), у тачки III. Подтачкa 4. се мења и гласи:

„4. у Улици Исе Бајића, са 12 паркинг-места, према 
Пројекту број 2998 од 2. фебруара 2007. године, који је 
израдио Завод и Пројекту број П-498/2021 из фебруара 
2021. године који је израдило АДОМНЕ ДОО НОВИ САД,“ 

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. 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 3.3.2021. 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-34-1209/2021
10. фебруар 2021. године
НОВИ САД в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с.р. 
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

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

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА У 
МИЧУРИНОВОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта у 
Мичуриновој улици у Новом Саду ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 54/12, 51/14, 42/19 и 3/21), тачка II. став 
2. се мења и гласи:

„Изузетно, на паркиралишту из тачке I. став 1. алинеја 
два неће се вршити наплата накнаде у периоду од 5.2.2021. 
године до 28.2.2021. године, за време колективног 
вакционисања становништва против COVID-19.“ 

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

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

III. Рок за извршење овог решења је 5.2.2021. 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-34-997/2021    
4. фебруар 2021. године
НОВИ САД

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

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („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 ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА 

У ДЕЛУ УЛИЦЕ КОСТЕ АБРАШЕВИЋА 
У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у делу Улице 
Косте Абрашевића у Новом Саду, у складу са Техничким 
регулисањем саобраћаја број: С-020/21 од 15. јануара 2021. 
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-34-1152/2021
9. фебруар 2021. године
НОВИ САД

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

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („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 ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ 

УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА И ДЕЛУ 
УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У ВЕТЕРНИКУ 

I. Одређује се измена режима саобраћаја у делу Улице 
војводе Бојовића и делу Улице војводе Путника у Ветер-
нику, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: 

С-362/20 од 22. децембар 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. мај 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-34-1180/2021
10. фебруар 2021. године
НОВИ САД

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

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („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 ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА 

У ДЕЛУ УЛИЦЕ ЈОВАНА ХРАНИЛОВИЋА 
У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у делу Улице 
Јована Храниловића у Новом Саду, у складу са Техничким 
регулисањем саобраћаја број: С-007/21 од 8. јануара 2021. 
године које је израдило Одељење за развој и управљање 
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

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

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 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-34-1181/2021
10. фебруар 2021. године
НОВИ САД

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

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 
9/2016 - одлука УС, 24/2018 41/2018, 41/2018 - др. закон, 
87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/2013, 70/2016 и 54/2020), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА СВЕТЛОСНО 

ОЗНАЧАВАЊЕ ПЕШАЧКИХ ПРЕЛАЗА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
за светлосно означавање пешачких прелаза на територији 
Града Новог Сада, у складу са Техничким регулисањем 
саобраћаја број П-485/2020-2 из децембра 2020. године 
који је израдило АДОМНЕ ДОО НОВИ САД.

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

III. Рок за извршење овог решења је 3.3.2021. 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-34-1201/2021 
10. фебруар 2021. године
НОВИ САД

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

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 
9/2016 - одлука УС, 24/2018 41/2018, 41/2018 - др. закон, 
87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/2013, 70/2016 и 54/2020), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ 
МАЛОКАМЕНИЧКИ ПУТ У 
СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
у улици Малокаменички пут у Сремској Каменици, у складу 
са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-043/21 од 
3.2.2021. 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 3.3.2021. 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-34-1200/2021
10. фебруар 2021. године
НОВИ САД

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

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („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 СТУБИЋА У УЛИЦИ 

БРАНИСЛАВА НУШИЋА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање стубића у Улици Бранислава 
Нушића у Новом Саду, испред кућног броја 2, у складу са 
Техничким регулисањем саобраћаја број: ПС0448 од 4. 
јануара 2021. године, које је израдио Сектор за послове 
управљања паркиралиштима и транспорт Јавног комунал-
ног предузећа „Пркинг сервис“ Нови Сад.

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

III. Рок за извршење овог решења је 15. 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-34-960/2021
4. фебруар 2021. године
НОВИ САД

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

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

120 Програм реализације Пројекта „Нови Сад 
 – град младих, Србија – земља младих“ 
 у 2021. години 161

121 Програм реализације Локалног акционог 
 плана политике за младе Града Новог 
 Сада за период 2019 – 2022. године у 
 2021. години 162

122 Програм инвестиционих активности уста-
 нова социјалне заштите за 2021. годину 163

123 Решење о Програму инвестиционих акти-
 вности за Предшколску установу "Радосно 
 детињство" Нови Сад за 2021. годину 165

124 Решење о Програму инвестиционих акти-
 вности за основне  школе за 2021. годину 167

125 Решење о Програму инвестиционих акти-
 вности за средње школе за 2021. годину 169

126 Решење о разрешењу дужности в.д.
 начелника Градске управе за финансије
 (Јовановић Раде) 172

127 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за
 финансије (Прпа Слободан) 173

128 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за финансије (Прпа
 Слободан) 173

129 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за финансије
 (Ћоровић Наташа) 174

130 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за привреду
 (Смиљана Кочић) 174

131 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за образовање
 (Никола Крстић) 175

132 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за
 образовање (Срђан Јаковљев) 175

Градоначелник

133 Решење о именовању председника, за-
 меника председника и чланова Савета 
 за запошљавање Града Новог Сада 176

134 Решење о промени назива  за извор 
 финансирања у Одлуци о буџету Града 
 Новог Сада за 2021. годину 176

Градска управа за саобраћај и путеве

135 Решење о измени Решења о одређивању 
 посебних паркиралишта на територији 
 Града Новог Сада 177

136 Решење о измени Решења о одређивању 
 посебних паркиралишта у Мичуриновој 
 улици у Новом Саду 177

137 Решење о измени режима саобраћаја у 
 делу Улице Косте Абрашевића у Новом 
 Саду 178

138 Решење о измени режима саобраћаја у 
 делу Улице војводе Бојовића и делу 
 Улице војводе Путника у Ветернику 178

139 Решење о измени режима саобраћаја 
 у делу Улице Јована Храниловића у 
 Новом Саду 178

140 Решење о постављању саобраћајне
  сигнализације за светлосно означавање 
 пешачких прелаза на територији Града 
 Новог Сада 179

141 Решење о постављању саобраћајне
 сигнализације у Улици малокаменички 
 пут у Сремској Каменици 179

142 Решење о постављању стубића у Улици 
 Бранислава Нушића у Новом Саду 179


