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На основу члана 37. Правилника о начину и поступку 

доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме 
и пројекте из области здравства ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 9/12, 3/14, 27/14 и 9/19), на предлог 
Комисије за борбу против дрога, Градско веће Града Новог 
Сада на 44. седници од 25. марта 2021. године доноси

П Р О Г Р А М
ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА 

ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се активности на превенцији 
злоупотребе дрога, које ће се реализовати у 2021. године 
путем пројеката који имају за циљ континуирану превенцију 
злоупотребе дрога на територији Града Новог Сада, 
промовисање живота без дрога и спречавање њеног 
коришћења. 

2. Средства за реализацију овог програма износе 
3.150.000,00 динара и обезбеђена су Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 58/20).

3. Средства из тачке 2. овог програма распоредиће се за:

1) пројекте промоције здравих стилова живота 
 младих без употребе дрога и промоције 
 волонтерства у превенцији злоупотребе дрога 

Пројекти промоције здравих стилова живота младих, 
без употребе дрога имају за циљ унапређење и очување 
здравља младих и усвајање одговорног понашања у вези 
са здрављем. 

Пројекти промоције волонтерства у превенцији злоупо-
требе дрога имају за циљ промоцију волонтерских актив-
ности и ангажовања шире друштвене заједнице у превенцији 
злоупотребе дрога.

2) пројекте едукације о штетном утицају дрога 
 и превентивним мерама

Пројекти едукације о штетном утицају дрога и превен-
тивним мерама oбухватају:

- едукацију деце предшколског узраста,

- едукацију деце школског узраста и младих,

- едукацију родитеља и старатеља, и

- едукацију запослених у образовању и другим секторима 
укљученим у превенцију зависности од психоактивних 
супстанци.

Едукација деце предшколског узраста има за циљ уна-
пређење менталног здравља деце, подстицање дечијег 
самопоштовања и заштиту личности од поремећаја здравља.

Едукација деце школског узраста и младих има за циљ 
подизање нивоа знања и свести код деце школског узраста 
и младих о штетном утицају и последицама употребе дрога, 
као и едукацију ових лица (едукација вршњачких едукатора) 
о најефикаснијим начинима информисања и мотивисања 
деце школског узраста и младих за правилне изборе и 
одупирање притисцима и изазовима савременог друштва. 
Ови пројекти треба да буду информативног и едукативног 
карактера, да су прилагођени узрасту деце и младих, 
прихватљиви и разумљиви.

Едукација родитеља и старатеља има за циљ едукацију 
родитеља и старатеља о штетним утицајима и последицама 
употребе дрога, њихово оспособљавање за добру кому-
никацију са децом и јачање способности породице за 
решавање кризних момената.

Едукација запослених у образовању и другим секторима 
укљученим у превенцију зависности од психоактивних суп-
станци има за циљ подизање нивоа знања васпитача, 
наставника, педагога, психолога и других запослених о 
штетним утицајима и последицама употребе дрога на теле-
сно, социјално и ментално здравље деце, као и едукацију 
ових лица (едукација едукатора) о најефикаснијим начинима 
информисања и мотивисања деце за правилне изборе и 
одупирање притисцима у изазовима савременог друштва 
(едукација за вођење психолошких радионица, организовање 
и спровођење анкета, истраживања и других креативних 
активности којима се доприноси превенцији зависности од 
психоактивних супстанци).

Пројекти едукације из става 1. ове подтачке могу се 
реализовати путем предавања, семинара, вршњачке 
едукације, пројеката за младе кроз теренски рад, као и 
путем интернета и отворене телефонске линије за давање 
информација о превенцији зависности од дрога, дрогама 
и њиховој злоупотреби.

3) пројекте вршњачког саветовања младих 
 и чланова њихових породица

Пројекти вршњачког саветовања младих и чланова 
њихових породица имају за циљ да се младима и члановима 
њихових породица пруже адекватни, ефикасни и потпуни 
одговори и савети у вези са штетним утицајем и последи-
цама употребе дрога и превентивним мерама.  
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4) пројекти превенције рецидива, штетних 
 последица коришћења дроге и смањења 
 штете

Активности превенције рецидива, штетних последица 
коришћења дроге и смањења штете имају за циљ да се 
родитељима, старатељима, члановима породице и лицима 
код којих постоји злоупотреба дрога пружи адекватнија, 
ефикаснија и потпунија помоћ у решавању проблема 
злоупотребе дрога, односно да се изврши стабилизација 
њиховог психичког стања, посебно у односу на узимање 
дрога кроз апстиненцију или супституцију, рехабилитацију 
и социјалну реинтеграцију њиховим укључивањем у 
различите облике друштвеног живота, побољшањем 
квалитета живота и смањењем штетних последица 
проузрокованих коришћењем дрога. 

Циљ ових пројеката је и да се препознају лица код којих 
постоји злоупотреба дрога, а још није развијена зависност, 
као и ефикасно откривање оних којима је потребна стручна 
помоћ, односно да се лица код којих постоји злоупотреба 
дрога мотивишу да прекину или смање узимање дрога, а 
лица која имају развијену зависност да што пре започну 
лечење.

Циљ је и спречавања последица зависности од дрога, 
првeнствено ХИВ и хепатитис Ц инфекција, других телесних 
и психичких болести и криминогеног понашања.

Пројекти превенције рецидива, штетних последица 
коришћења дроге и смањења штете се могу реализовати 
кроз рад са зависницима, родитељима, старатељима, 
члановима породице и лицима код којих постоји злоупотреба 
и/или зависност од дрога, као и путем е-маил саветовања, 
успостављања отворене телефонске линије за давање 
информација о дрогама, њиховој злоупотреби и лечењу.

5) пројекте обележавања значајних датума 
 и израде и дистрибуције едукативног и 
 промотивног материјала

Пројекти обележавања значајних датума и израде и 
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су 
пројекти који имају за циљ обележавање значајних датума 
(светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду и 
дистрибуцију едукативног и промотивног материјала ради 
упознавања грађана Града Новог Сада са превентивним 
мерама и штетним утицајима и последицама злоупотребе 
дрога.

4. Овај програм реализује Комисија за борбу против 
дрога у складу са Правилником о начину и поступку доделе 
средстава из буџета Града Новог Сада за програме и 
пројекте из области здравства.

5. Надзор над спровођењем овог програма обавља 
Градска управа за здравство.

6. Комисија за борбу против дрога подноси Градском 
већу Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији 
овог програма.

7. Овај програм објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-20/2021-II
25. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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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 44. седници 
од 25. марта 2021. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. У складу са тачком I. Јавног конкурса за доделу 
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, 
за 2021. годину, број: ХIII-10/2021-1 од 15.01.2021. године, 
утврђују се програми удружења грађана из тачке I. подтачке 
1, 2, 3, 4. и 5. Јавног конкурса и одобравају се средства за 
њихову реализацију из буџета Града Новог Сада за 2021. 
годину, у износу од 45.000.000,00 динара, и то:

рб Назив удружења Назив програма
Број

бодовa
Предлог 
комисије

1. Програми удружења грађана (25.000.000,00 дин.)   25.000.000,00

1 Организација глувих Нови Сад 
Програм рада организације глувих Нови Сад 

за 2021. годину 
83 2.000.000,00

2
Савез инвалида рада Војводине, 
организација инвалида рада за 

Град Нови Сад

Годишњи програм рада на унапређењу положаја 
инвалида рада и чланова њихових породица у 

друштвеној заједници као равноправних грађана
83 1.300.000,00

3
Удружење бораца рата од 1990 

године Града Новог Сада
"Програм рада УБР-90 ГНС кроз програмске 

активности у 2021. години"
86 1.300.000,00
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4
Удружење "Сунце" за церебралну и 

дечију парализу јужно-бачког 
округа

Програм рада Удружења за 2021. годину 84 2.600.000,00

5
Удружење за помоћ ментално 

недовољно развијеним особама 
Града Новог Сада МНРО

Програм рада Удружења за помоћ ментално 
недовољно развијеним особама Града Новог 

Сада
82 2.200.000,00

6
Удружење чланова породица палих 

бораца Града Новог Сада
Побољшање статуса и едукација породица 

палих бораца 
79 400.000,00

7
Савез организација за подршку 
особама са сметњама у развоју 

- СОПОР 
Програмске активности 89 1.450.000,00

8
Удружење параплегичара и 

квадриплегичара новосадског 
региона 

Програм рада удружења у континуитету током 
године "Пружите нам руку"

85 2.500.000,00

9
Удружење ратних војних инвалида 

Града Новог Сада
Програмске активности у 2021. години 77 1.850.000,00

10
"МултиС" Удружење оболелих од 

мултипле склерозе ЈБО

Програм рада који у континуитету током целе 
године спроводи "МултиС" удружење оболелих 

од мултипле склерозе ЈБО
82 2.150.000,00

11
Градска организација слепих 

Нови Сад
Свестрана брига о слепим и слабовидим 

особама
79 2.300.000,00

12
Удружење ратних и мирнодопских 
војних инвалида Града Новог Сада

Програмске активности Удружења у 2021. 
години 

85 950.000,00

13
Удружење дистрофичара 

Јужнобачког округа 
"Програмске активности 2021" 85 2.200.000,00

14
Савез удружења бораца 

Народноослободилачког рата 
Града Новог Сада - СУБНОР

Социјална инклузија и социјализација старијих 
особа и чланова удружења

71 600.000,00

15
Инвалиди и ветерани ратова Нови 

Сад "Милош Обилић"

Непосредна материјално-финансијска подршка 
и програмске активности инвалида и ветерана 

ратова
77 500.000,00

16
Међуопштинско удружење 

цивилних инвалида рата Нови Сад

Програмске активности Међуопштинског 
удружења цивилних инвалида рата у 

2021. години
76 500.000,00

17
"Удружење учесника оружаних 

сукоба на простору бивше 
Југославије"

Пружање подршке ратним ветеранима, ратним 
војним инвалидима, породицама палих бораца и 

жртвама ратова у остваривању права 
предвиђених новим законом кроз информисање, 
едукацију и заговарање и пружање саветодавно-

терапијских и социјално-едукативних услуга

74 200.000,00

2. Програми дневне подршке у заједници (10.000.000,00 дин.)   10.000.000,00

1 Удружење Црвена линија
Дневни центар за особе које живе са

ХИВ-ом и едукација локалне заједнице
86 250.000,00

2
Удружење грађана 
ЗЕМЉА ЖИВИХ

Почнимо живот из почетка!  86 900.000,00

3
Удружење за подршку особама са 

Даун синдромом Нови Сад
Подршка осамостаљивању особа са 

интелектуалним инвалидитетом
79 150.000,00

4
Екуменска хуманитарна 

организација
Теренска подршка старим лицима у Новом Саду  86 250.000,00
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5 Колпинг Друштво Србије
Помоћ и подршка старијим суграђанима за 

достојанственији живот 
84 200.000,00

6
Социо-Психотерапијски клуб 

лечених алкохоличара „Дунав″
Пројекат број 1-Рад клуба 83 150.000,00

7
Клуб лечених алкохоличара 

„Грбавица“

Основни терапијски рад кла „Грбавица“ и 
комунални трошкови за простор (за сва три 

новосадска клуба)
80 450.000,00

8 Клуб апстинената "Младост"

Продужено лечење, медицинска рехабилитација 
и ресоцијализација лечених алкохоличара и 

едукација о алкохолизму као болести 
зависности

77 150.000,00

9 ЕКО ПОЛИС „И ја сам ту!“ 80 360.000,00

10
Удружење за помоћ зависницима и 

бившим зависницима РЕСТАРТ
Бирај слободу 88 100.000,00

11
Хуманитарна организација 

"Владика Платон Атанацковић"
Пружам ти руку да ниси сам 3 85 500.000,00

12 Омладина ЈАЗАС Нови Сад

Програм дневне подршке особа које живе са 
ХИВ-ом, МСМ, СР и младих Рома, у оквиру 

клуба и теренског рада, у циљу унапређења и 
побољшања положаја живота

87 210.000,00

13 Удружење грађана „Грађанин“ Препознати, тестирати, живети 81 360.000,00

14
ЦИОР - Центар за Инклузивну 
Обуку и Рекреацију особа са 

инвалидитетом

Дневни боравак, обука и инклузијавна 
рекреација уз воду и на води особа са 

инвалидитетом
84 150.000,00

15 Хуманитарно удружење "WILSON"
Континуирана помоћ оболелим од Вилсонове 

болести и њиховим ближњима
81 200.000,00

16
Коло српских сестара Епархије 

бачке Нови Сад
Социјални програм за унапређење положаја 

лечених зависника и особа лечених од психозе
81 180.000,00

17 Шанса НС Друг за друга 80 280.000,00

18 СПАС 021 Превенцијом против ејџизма 81 280.000,00

19
„Таргет“ Центар за превенцију 

девијантног понашања код младих
Унапреди своје вештине 81 400.000,00

20
Удружење пензионера Града 

Новог Сада
Дневни центар за стара лица 79 600.000,00

21 Caritas Деканата Нови Сад
Помоћ и подршка старијим особама за време 

пандемије COVID-a 19
83 100.000,00

22
ХРИО - Христова иновативна 

организација за помоћ
Центар за ментално здравље 80,2 250.000,00

23
Удружење дистрофичара 

Jужнобачког округа Нови Сад
Подршка породицама дистрофичара 82 1.100.000,00

24 Удружење грађана "ЗЕМЉАНИН" Прикључи се-живи достојанствено 80 320.000,00

25 Удружење грађана "Патрија" 
Подршка особама са психосоцијалним 

потешкоћама-Клуб Компас
81 200.000,00

26
Удружење ваздухопловаца 

Војводине - Секција Нови Сад
Социјализација старијих чланова удружења 81 150.000,00

27
ЦИРУС – Центар за иновације, 

развој и учење Србије 
ИТ у функцији социјалне политике 80 360.000,00
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Удружење за помоћ ментално 

недовољно развијеним особама 
Града Новог Сада МНРО

Дневни боравак за ментално недовољно 
развијене особе преко 27 година

80 1.400.000,00

 3. Програми подршке за самосталан живот у друштву особа са 
     инвалидитетом (5.000.000,00 дин.)  

5.000.000,00

1 Живот СК

"Унапређење положаја инвалида и ветерана 
ратова, и ширење свести међу грађанством о 

значају укључења истих у свакодневне животне 
активности на територији Града Новог Сада"

82 420.000,00

2
Друштво тумача и преводилаца на 

знаковни језик
Преводилачки сервис на знаковни језик за глуве 

и наглуве особе
85 300.000,00

3
Екуменска хуманитарна 

организација (ЕXO)
ЕXO кројачка радионица-рециклаже половне 

гардеробе
87 350.000,00

4 Удружење „Коцка“ Нови Сад Предузетништвом до самосталности 82 330.000,00

5 Центар "Живети усправно"
СЕРВИС ПЕРСОНАЛНЕ  АСИСТЕНЦИЈЕ У 

НОВОМ САДУ И ИСКУСТВЕНА (PEER) ПОДРШКА
88 2.800.000,00

6
Друштво за борбу против шећерне 

болести Града Новог Сада
Социјално-едукативни и саветодавно

-терапијски рад
80 800.000,00

  4. Програми подршке породици са децом (2.000.000,00 дин.) 2.000.000,00

1
Центар за производњу знања и 

вештина

Заједно у инклузији - подршка раном развоју и 
укључивању у систем предшколског васпитања 

и образовања
80 500.000,00

2 Удружење Снага породице
Породични сарадник - психосоцио-едукативна 
подршка ромским породицама за укључивање 

деце у систем образовања
80 350.000,00

3
Мала срећна колонија, Центар да 

децу и омладину
Играм се и учим 81 250.000,00

4 Удружење грађана „Добитник“
„Превенција породичног насиља у време 

пандемије“
80 350.000,00

5 "Пут до светлости" Укључи се 80 300.000,00

6
Удружење жена „Едукативни 

центар младих нада“
„Промовисање дуалног образовања“ 80 250.000,00

5.  Програми саветодавно-терапијске, социјално-едукативне 
     и рехабилитационо-терапијске подршке (3.000.000,00 дин.)  

3.000.000,00

1 Новосадски хуманитарни центар Саветовалиште за младе 84 200.000,00

2
Удружење параплегичара и 

квадриплегичара новосадског 
региона 

"Живот у колицима" опоравак и рехабилитација 
уз реализацију психолошке радионице 

84 600.000,00

3
Савез са спорт и рекреацију 
инвалида Града Нови Сад

Физичко вежбање особа са инвалидитетом у 
саветодавне-терапијске и социјално-едукативне 

сврхе у 2021. години
80 350.000,00

4
Удружење "Сунце" за церебралну и 

дечију парализу јужно-бачког 
округа Нови Сад

Лето и ми! 80 400.000,00

5
Удружење грађана за социјалну 

заштиту Превент 
Превенција поремећаја у понашању код деце - 

водич за родитеље
82 80.000,00

6 Удружење "Живот као инспирација" "Можемо и ми!" 89 200.000,00
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7 Удружење Превент Психо-социјална помоћ корисницима дрога 80 150.000,00

8 Удружење "Превент" Помоћ социјално најугроженијим женама 82 150.000,00

9
Центар за истраживање Дунавског 

региона 
Национално благо 85 320.000,00

10
Удружење грађана "Институт за 

развој"
Безбедни Роми 3 82 100.000,00

11
Удружење грађана "Витезови 

осмеха"
И ја умем инклузију да разумем 80 100.000,00

12 Удружење "НУР - светлост"
Шансе за једнаке могућности - у сусрет 

равноправности
82 350.000,00

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог 
закључка, планирана су Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
брoj 58/20), раздео 15.- ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ 
И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, глава 15.01, Програм 11: Социјална 
и дечија заштита, и то за програме:

- Под редним бројем 1. Програми удружења грађана, 
средства су планирана у функцији 090-Социјална 
заштита некласификована на другом месту, Про-
грамска активност 0901-0003 ПА: Дневне услуге у 
заједници, на позицији буџета 395, извор финансирања 
01, а по Финансијском плану прихода и примања и 
расхода и издатака Градске управе за социјалну и 
дечију заштиту за 2021. годину, на позицији 395.01 
– Програми дневне подршке у заједници удружења 
грађана од интереса за град Нови Сад, економска 
класификација 4819, у износу од 25.000.000,00 
динара,

- Под редним бројем 2.  Програми дневне подршке 
у заједници, средства су планирана у функцији 
090-Социјална заштита некласификована на другом 
месту, Програмска активност 0901-0003 ПА: Дневне 
услуге у заједници, на позицији буџета 395, извор 
финансирања 01, а по Финансијском плану прихода 
и примања и расхода и издатака Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту за 2021. годину, на 
позицији 395.01 – Програми дневне подршке у 
заједници удружења грађана од интереса за град 
Нови Сад, економска класификација 4819, у износу 
од 10.000.000,00 динара,

- Под редним бројем 3. Програми подршке за само-
сталан живот у друштву особа са инвалидитетом, 
средства су планирана у функцији 090 - Социјална 
заштита некласификована на другом месту, Про-
грамска активност 0901-0008 ПА: Подршка особама 
са инвалидитетом, на позицији буџета 401, извор 
финансирања 01, а по финансијском плану прихода 
и примања и расхода и издатака Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту за 2021. годину, на 
позицији 401.01 – Програми подршке за самосталан 
живот особама са инвалидитетом удружења грађана 
од интереса за Град Нови Сад, економска 
класификација 4819, у износу од 5.000.000,00 динара,

- Под редним бројем 4. Програми подршке породици 
са децом, средства су планирана у функцији 040 – 
Породица и деца, Програмска активност 0901-0006 
ПА: Подршка деци и породици са децом, на позицији 
буџета 388, извор финансирања 01, а по финансијском 

плану прихода и примања и расхода и издатака Град-
ске управе за социјалну и дечију заштиту за 2021. 
годину, на позицији 388.01 – Програми подршке поро-
дици и деци удружења грађана од интереса за Град 
Нови Сад, економска класификација 4819, у износу 
од 2.000.000,00 динара,

- Под редним бројем 5. Програми саветодавно-
терапијске, социјално-едукативне и рехабили-
тационо-терапијске подршке, средства су плани-
рана у функцији 090- Социјална заштита некласифи-
кована на другом месту, Програмска активност 0901-
0004 ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-еду- 
кативне услуге, на позицији буџета 397, извор финан-
сирања 01, а по Финансијском плану прихода и при-
мања и расхода и издатака Градске управе за соци-
јалну и дечију заштиту за 2021. годину, на позицији 
397.01 – Програми саветодавно-терапијске и социјал-
но-едукативне подршке удружења грађана од инте-
реса за Град Нови Сад, економска класификација 
4819, у износу од 3.000.000,00 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: 400/2021-II
25. март 2021. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 15. став 1. Одлуке о остваривању 

потреба и интереса грађана у области спорта на територији 
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 81/16) и члана 22. став 5. Правилника о одобравању 
и финансирању програма којима се остварују потребе и 
интереси грађана у области спорта на територији Града 
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17), 
сходно одредби 137. став 1. тачка 15. Закона о спорту 
(''Службени гласник РС'', број 10/16), а у вези Јавног позива 
за доделу средстава за реализацију посебних програма 
којима се остварују потребе и интереси грађана у области 
спорта на територији Града Новог Сада у 2021. години на 
предлог Комисије за оцену годишњих и посебних програма 
у области спорта на територији Града Новог Сада, Градско 
Веће Града Новог Сада на 44. седници одржаној 25. марта 
2021. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

ЗА ДОДЕЛУ СЛОБОДНИХ ТЕРМИНА 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА 
ЗА ТРЕНИРАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ 
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ У САЛАМА 
И ДВОРАНАМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 

ВОЈВОДИНА'' НОВИ САД, ХАЛИ 
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ''СЛАНА БАРА'', ХАЛИ 

ФУТОГ И ХАЛИ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА 
''ПЕТРОВАРАДИН'' ЗА 2021. ГОДИНУ

    I. Овим решењем одобравају се посебни програми за 
слободне бесплатне термине организацијама у области 
спорта (спортским организацијама и савезима) за тренирање 
и обављање других спортских активности, и то тако да се 
за тренирање и обављање других спортских активности у 
салама и дворанама Јавног предузећа ''Спортски и пословни 
центар Војводина'' Нови Сад утврђује износ од 80.000.040,00 
динара за 14.358,50 сати, за тренирање и обављање других 
спортских активности, у хали Спортског центра ''Слана 
бара'' износ од 4.727.430,00 динара за 3.087 сати, за 
тренирање и обављање других спортских активности, у 
хали у Футогу износ од 4.307.415,00 динара за 2.241,50 
сати, и за тренирање и обављање других спортских актив-
ности у Спортском центру ''Петроварадин'' износ од 
7.959.285,00 динара за 4.552,50, што укупно износи 
96.994.170,00 динара и 24.239,50 сати.

Слободни бесплатни термини организацијама у области 
спорта за тренирање и обављање других спортских 
активности из става 1. ове тачке финансирају се из буџета 
Града Новог Сада за 2021. годину, у оквиру потреба и инте-
реса грађана у области спорта која се односи на рацио-
нално и наменско коришћење спортских сала и спортских 
објеката у државној својини чији је корисник Град Нови Сад 
и спортских објеката у својини Града Новог Сада кроз 
одобравање њиховог коришћења за спортске активности 
и доделу термина за тренирање учесницима у систему 
спорта, у складу са одредбама Закона о спорту.

Средства из става 1. ове тачке распоређују се на следеће 
организације у области спорта – носиоци програма:

САЛЕ И ДВОРАНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА'' НОВИ САД

1) Градски спортски савез Новог Сада (за период јануар-октобар 2021. годину)

Простор Недеља Сати Ук. сати Цена са ПДВ-ом Укупно

Велика дворана – Цела 29,00 4,50 130,50 28.920,00 3.774.060,00

Мала дворана – 1. категорија 29,00 32,50 942,50 10.680,00 10.065.900,00

Мала дворана – 2. категорија 29,00 6,00 174,00 6.240,00 1.085.760,00

Стонотениска дворана 29,00 45,00 1.305,00 2.820,00 3.680.100,00

Бокс дворана 29,00 55,00 1.595,00 1.740,00 2.775.300,00

Џудо дворана 29,00 35,00 1.015,00 2.820,00 2.862.300,00

Рвачка сала 29,00 30,00 870,00 2.700,00 2.349.000,00

Приручна бокс сала 29,00 30,00 870,00 900,00 783.000,00

Приручна сала на 2. спрату 29,00 40,00 1.160,00 1.740,00 2.018.400,00

Ваздушно стрелиште 29,00 45,00 1.305,00 1.740,00 2.270.700,00

Куглана (1-8) 29,00 46,00 1.334,00 2.820,00 3.761.880,00

Куглана СЦ “Сајмиште” 29,00 28,00 812,00 2.820,00 2.289.840,00

Велики базен 7,00 35,00 245,00 11.760,00 2.881.200,00

Мали базен 7,00 8,00 56,00 5.880,00 329.280,00

Ледена дворана 16,00 32,00 512,00 11.040,00 5.652.480,00

Укупно тренинзи: 46.579.200,00
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Такмичење – Мала дворана 122,00 12.960,00 1.581.120,00

Такмичење – Стонотениска дворана 68,00 5.280,00 359.040,00

Такмичење – Куглана 102,00 4.200,00 428.400,00

Такмичење – Куглана СЦ “Сајмиште” 63,00 3.540,00 223.020,00

Такмичење – Ледена дворана 48,00 14.640,00 702.720,00

Такмичење – Ваздушно стрелиште 36,00 2.400,00 86.400,00

Такмичење – Бокс дворана 18,00 2.580,00 46.440,00

Укупно такмичења: 3.427.140,00

УКУПНО: 50.006.340,00

2) Кошаркашки савез Нови Сад (за период јануар-октобар 2021. годину)

Простор Недеља Сати Ук. сати Цена са ПДВ-ом Укупно

Велика дворана – Цела 29,00 26,00 754,00 28.920,00 21.805.680,00

Мала дворана – 1. категорија 29,00 19,50 565,50 10.680,00 6.039.540,00

Мала дворана – 2. категорија 29,00 6,00 174,00 6.240,00 1.085.760,00

Укупно тренинзи: 28.930.980,00

Такмичењa – Мала дворана: 82,00 12.960,00 1.062.720,00

УКУПНО: 29.993.700,00

Укупно за сале и дворане Јавног Предузећа ”Спортски и пословни центар Војводина” Нови 
Сад (за период јануар-октобар 2021. годину)

80.000.040,00

ХАЛА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ''СЛАНА БАРА''

1) ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ НОВИ САД

Хала Сати Цена без ПДВ-а Планирани износ

Тренажни процес 2.887 1.075,00   3.724.230,00

Такмичења 200 4.180,00                      1.003.200,00

Укупно Хала Спортског центра ''Слана бара'': 3.087 5.255,00 4.727.430,00

ХАЛА ФУТОГ

1) Кошаркашки савез Нови Сад

Хала Сати Цена без ПДВ-а Планирани износ

Тренажни процес 1.861,5 1.075,00 2.401.335,00

Такмичења 380 4.180,00 1.906.080,00

Укупно Хала Футог: 2.241,50 5.255,00 4.307.415,00

ХАЛА У СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ ''ПЕТРОВАРАДИН''

1) Кошаркашки савез Нови Сад

Хала Сати Цена без ПДВ-а Планирани износ

Тренажни процес 3.992,5 1.075,00 5.150.325,00

Такмичења 560 4.180,00 2.808.960,00

Укупно Хала у Спортском центру ''Петроварадин'': 4.552,50 5.255,00 7.959.285,00
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II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог 
решења обезбеђена су у оквиру Програма 1301-Програм 
14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-
0001-ПА: Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима и рекреативни спорт, са позиције 
350 - Дотације невладиним организацијама - економска 
класификација 481, извор финансирања 01, а по 
Финансијском плану прихода и примања и расхода и изда-
така Градске управе за спорт и омладину за 2021. годину 
са позиције 350.01 – Дотације осталим непрофитним 
институцијама, синтетички конто 4819 у износу од 
348.000.000,00 динара.

III. Уколико се приходи и примања буџета Града Новог 
Сада не остварују у планираном износу, средства за 
реализацију посебних програма из тачке I. овог решења 
могу се утврдити и у мањем износу.

IV.  У случају када се носиоцу програма за реализацију 
одобреног посебног програма доделе мања средства од 
средстава наведених у финансијском плану програма, 
носилац програма је обавезан да пре закључења уговора 
о реализовању посебног програма усклади финансијски 
план програма и план реализације програмских активности 
са висином додељених средстава и одобреним активно-
стима на реализацији програма, и да достави Градској 
управи за спорт и омладину допуну, односно измену пред-
ложеног програма усаглашену са висином одобрених сред-
става.

V. Средства за реализацију посебних програма из тачке 
I. овог решења преносиће се носиоцу програма на основу 
овог решења и уговора о реализовању посебног програма 
закљученог између носиоца програма и Градске управе за 
спорт и омладину сразмерно оствареним приходима и 
примањима буџета Града Новог Сада.

VI. Обавезују се носиоци програма из тачке I. овог 
решења којима се одобравају средства за реализацију 
посебних програма у хали Спортског центра ''Слана бара'', 
хали у Футогу и хали Спортског центра ''Петроварадин'' да 
са Градском управом за имовину и имовинско-правне односе 
закључе Уговор о коришћењу хала.

VII. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града 
Новог Сада''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2021-59-II
25. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,  81/09 - испр, 
64/10 – одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,  83/18, 31/19 
, 37/19 - др.закон и 9/20) и члана 3. став 2. Одлуке о отуђењу 
грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/15, 8/16, 74/16, 
38/18, 45/18 и 31/19), Градско веће Града Новог Сада, на 
44. седници од   25.03.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О  

ПРОГРАМУ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ

I. У Решењу о Програму отуђења грађевинског земљишта 
за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада„број 
1/21) у  Програму отуђења грађевинског земљишта за 2021. 
годину, који чини саставни део Решења у Табели: “I.Програм 
отуђења грађевинских парцела у својини Града Новог Сада”, 
после тачке 23. додају се тач. од  24. до 39. које гласе:

„

24. Ченеј – ул.Партизанска 459/2 Ченеј 1.260  
породично
становање

до П+Пк

25. Ченеј – ул.Партизанска 459/3 Ченеј 1.351
породично
становање

до П+Пк

26. Ченеј – ул.Партизанска 459/4 Ченеј 1.349
породично
становање

до П+Пк

27.
Телеп – угао ул.Козарачке и 
ул.Лазара Стојковића

7564/1 Нови Сад II  270
породично
становање

до П+Пк

28. Ср.Каменица – ул.Војиново 5609/3 Ср.Каменица 491
породично
становање

до П+Пк

29. Ср.Каменица – ул.Војиново
  

5609/6
Ср.Каменица 482

породично
становање

до П+Пк

30.
Руменка- ул.Бранка 
Радичевића 

 
2050/16

Руменка 520
породично
становање

до П+1+Пк
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31. Каћ- ул.Раде Добановачког 2533/3 Каћ 521
породично
становање

од П до По+П+1, 
Су+П+Пк или 

П+1+Пк.

32. Каћ- ул.Раде Добановачког 2533/4 Каћ 520
породично
становање

од П до По+П+1, 
Су+П+Пк или 

П+1+Пк.

33.
Футог- ул.Марка Перичина 
Камењара

5841/2 Футог 535
породично
становање

до П+1+Пк

34. Каћ- ул.Жарка Зрењанина 2482/7 Каћ 521
   породично
становање

од П до По+П+1, 
Су+П+Пк или 

П+1+Пк.

35. Ковиљ- ул.Ђорђа Бешлина 163/3 Ковиљ 1.963
    станица за 

снабдевањем горивом
до П+1 или П+Т.

36. Ковиљ- ул.Саве Зорић 163/1 Ковиљ 1.814
   породично
становање

до П+1+Пк

37. Ковиљ- ул.Саве Зорић 163/2 Ковиљ 1.808
породично
становање

до П+1+Пк

38.
Радна зона
Север IV

898/7 К.О.Нови Сад III 126.085
радне активности из 

области секундарних и 
терцијарних делатности

П или П+1 
(максимално П+2)

39.
Радна зона
Север IV

923/3 К.О.Нови Сад III 86.262
радне активности из 

области секундарних и 
терцијарних делатности

П или П+1 
(макcимално П+2)

„

II. У Табели: “II.Програм отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада”, после тачке 6. додају се тач.  од 
7. до 9. које гласе:

“

 7.
Петроварадин- 
ул.Томислава Матасића 

1923/8 и 
1926/6

Петроварадин 444 
    породично    
становање

  до П+1+Пк

8. Телеп – ул.Новопланирана 7204/1 Нови Сад II
668 (обим удела 

Града је ½)
    породично      
становање

до П+1+Пк

 9. Телеп – ул.Сомборска 7837/9 Нови Сад II 38 пословање до П+2+Пк
„

III. У Табели: “III. Програм отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу 
објекта и формирање грађевинске парцеле „у тачки 3. у колони: “Број парцеле“ број: „5148/4“,замењује се бројем „5148/14“, 
а после тачке 5. додаје се тачка 6. која гласи:
„

6. Адице – ул.Шумска 3732/18 Ветерник 602    
породично     
становање

изграђен је породични стамбени 
објекат спратности По+П+Пк, делом 

спрат.П+Пк.

„

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-1/2021-139-II
25. март 2021. године
НОВИ САД

        Градоначелник

    Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 33. Одлуке о правима на финансијску 

подршку породици са децом („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 68/17, 42/18, 58/19 и 54/20), Градско веће Града 
Новог Сада, на 44. седници од 25. марта 2021. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О БРОЈУ ДЕЦЕ 

УПИСАНЕ У ПРИВАТНУ ПРЕДШКОЛСКУ 
УСТАНОВУ КОЈА ОСТВАРУЈУ 

ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ У РАДНОЈ 
2020/2021. ГОДИНИ И МЕСЕЧНОМ ИЗНОСУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПО ДЕТЕТУ, 
ПРЕМА ВРСТИ БОРАВКА

Члан 1.

 У члану 2. Решења о броју деце уписане у приватну 
предшколску установу која остварују финансијску подршку 
у радној 2020/2021. години и месечном износу финансијске 
подршке по детету, према врсти боравка („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 49/20), број: „3.000“ замењује се 
бројем: „3.200“.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 321/2021-II
25. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 43. ст. 3. и 4. Одлуке о давању у закуп 

пословног простора у јавној својини Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/20 и 59/20), 
Градско веће Града Новог Сада, на 44. седници од 25. 
марта 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

 I. Утврђује се вредност бода за пословне просторе у 
јавној својини Града Новог Сада за месец април 2021. 
године у вредности од 1,30 динара.

II. Одобрава се закупцима и корисницима пословних 
простора у јавној својини Града Новог Сада умањење за 
плаћање у валутном року, у зависности од пословне зоне 
у којој се пословни простор налази и то за:

- Екстра А и Б зону – 20%,

- Екстра Ц зону, прву, другу, трећу, четврту, пету зону 
и зону Петроварадинске тврђаве – 30% и

- за пословни простор у Београду – 10%.

III. За закупце пословних простора у јавној својини Града 
Новог Сада који имају уговорену висину закупнине у еврима, 
одобрава се умањење висине закупнине за месец април 
2021. године у висини од 50% од уговорене висине закуп-
нине.

IV. За фактурисање по овом решењу утврђује се валута 
плаћања 24. у месецу.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 46-2/2021-289-II
25. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 2а Одлуке о прибављању, располагању 

и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19 
и 9/21) Градско веће Града Новог Сада на 44. седници од 
25. марта 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА НОВОГ САДА КОЈА СЕ МОЖЕ 
ОТУЂИТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА 

НОВОГ САДА

 I. Овим решењем утврђују се непокретност у јавној 
својини Града Новог Сада (у даљем тексту: Град) која се 
може отуђити из јавне својине Града, и то:

- Пословни простор трговине – две просторије, број 
посебног дела 1, површине 50 m2, у подруму стамбено 
– пословне зграде број 1, која се налази у Новом Саду, 
Улица Максима Горког број 49, на парцели број 693, 
која је уписана у Лист непокретности број 8537 КО 
Нови Сад II. 

II. Задужује се Градска управа за имовину и имовинско 
– правне послове за реализацију овог решења.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-148/2020-II
25. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 
55/17, 12/19 и 46/20) , Градско веће Града новог Сада на 
44. седници одржаној 25. марта 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града 
Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину, коју је Управни 
одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада, Нови Сад, донео на 11. седници одржаној 1. марта 
2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2020-289/1-II
25. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

254
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 
55/17, 12/19 и 46/20) , Градско веће Града новог Сада на 
44. седници одржаној 25. марта 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског 
плана Завода за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада, Нови Сад за 2021. годину, коју је Управни одбор 
Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, 
Нови Сад, донео на 11. седници одржаној 1. марта 2021. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2021-5/1-II
25. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

255
На основу члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о 

установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 
52/13, 30/15, 44/16, 55/17, 12/19 и 46/20) , Градско веће 
Града новог Сада на 44. седници одржаној 25. марта 2021. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2021. 
годину, коју је Управни одбор Музеја Града Новог Сада, 
Петроварадин, донео на LXVII седници одржаној 19. марта 
2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2020-291/1-II
25. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

256
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 
55/17, 12/19 и 46/20) , Градско веће Града новог Сада на 
44. седници одржаној 25. марта 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског 
плана Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2021. 
годину, коју је Управни одбор Музеја Града Новог Сада, 
Петроварадин, донео на LXVII седници одржаној 19. марта 
2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2021-2/1-II
25. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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257
На основу члана 7. Пословника о раду Градског већа 

Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
42/11 и 31/18), Градско веће Града Новог Сада, на 44. сед-
ници од 25. марта 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 
ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

ПОЛОЖАЈА РОМА И РОМКИЊА

 I. У Решењу о образовању и именовању Тима за 
унапређење положаја Рома и Ромкиња („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 41/18 и 49/20), у тачки V. у алинеји 
првој, речи: „Градска управа за социјалну и дечију заштиту“, 
замењују се речима: „Канцеларија за инклузију рома Владе 
АП Војводине“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 311/2021-1-II
25. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 64. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада на 44. седници од 25. марта 2021. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 
ЗДРАВЉЕ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Савет за здравље Града Новог Сада, именују се:

за председника:

1. Ass. dr sci. med. Драган Стајић, члан Градског већа 
Града Новог Сада задужен за здравство,

за заменика председника:

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

за чланове:

3. Срђана Ковач, Дом здравља "Нови Сад", Нови Сад,

4. Мирјана Гужвић, Завод за хитну медицинску помоћ 
Нови Сад,

5. Др Владана Стефановић, Завод за здравствену 
заштиту студената Нови Сад,

6. Милан Грба, Апотекарска установа Нови Сад,

7. Нада Тимотић, Завод за здравствену заштиту радника 
Нови Сад,

8. Проф. др Ержебет Ач - Николић, Институт за јавно 
здравље Војводине, Нови Сад,

9. Проф. др Драган Данкуц, Клинички центар Војводине, 
Нови Сад, 

10. Проф. др сци. мед. Јованка Коларовић, Институт за 
здравствену заштиту деце и омладине Војводине, 
Нови Сад,

11. Гордана Штикавац, Институт за онкологију Војводине, 
Сремска Каменица,

12. Сања Граховац Брчић, Институт за кардиоваскуларне 
болести Војводине, Сремска Каменица,

13. Мр сци. мед. Маријела Потић, Институт за плућне 
болести Војводине, Сремска Каменица,

14. Проф. др Александра Миков, Институт за здравствену 
заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад,

15. Прим. др Биљана Ердељан, Специјална болница за 
реуматске болести Нови Сад,

16. Тања Појужина, Завод за трансфузију крви Војводине, 
Нови Сад,

17. Неда Богавац, Завод за антирабичну заштиту, Нови 
Сад,

18. Рада Врачар, Војномедицински центар Нови Сад,

19. Проф. др Татјана Пушкар, Клиника за стоматологију 
Војводине, Нови Сад,

20. Др Милена Табаковић, Републички фонд за здрав-
ствено осигурање - Филијала за Јужно-бачки округ, 
Нови Сад,

21. Др Миливој Савић, Друштво за борбу против шећерне 
болести Града Новог Сада, и

22. Мирјана Бокун, Асоцијација за унапређење здравља 
Нови Сад.

II. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о именовању председника, заменика председника и чланова 
Савета за здравље Града Новог Сада ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 63/13, 41/14, 54/14, 61/16, 8/18 и 
29/19).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-18/2021-II
25. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 
96/15 – др. закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. 
закон, 87/18, 23/19 и 128/20 – др закон), Градско веће Града 
Новог Сада, на 44. седници од 25. марта 2021. године, 
доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, 
ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА 

СЕКРЕТАРА САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ 
ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА 

 I. У Решењу о именовању председника, заменика пред-
седника, чланова, секретара и заменика секретара Савета 
за координацију послова безбедности саобраћаја на путе-
вима на територији Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 48/16, 52/16, 60/16, 78/16, 27/17, 
11/18, 6/19 и 4/20) у тачки I. алинеја трећа подтачка 11. 
речи: „Милан Говедарица, Јавно комунално предузеће 
„Паркинг сервис“ Нови Сад“, замењују се речима: „Милица 
Влаисављевић, Јавно комунално предузеће „Водовод и 
канализација“ Нови Сад“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-235/2021-II
25. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

260
На основу члана 54. Правилника о начину и поступку 

доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме 
и пројекте из области здравства ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 9/12, 3/14, 27/14 и 9/19), на предлог Савета 
за праћење кретања оболевања од хроничних незаразних 
болести становништва Града Новог Сада, Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

П Р О Г Р А М
ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ 

БОЛЕСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се активности на превенцији 
хроничних незаразних болести, које ће се реализовати у 
2021. години путем пројеката који имају за циљ промоцију 
здравља и превенцију и контролу хроничних незаразних 
болести у општој популацији и високо ризичним категоријама 
становништва Града Новог Сада. 

2. За реализацију овог програма средства су планирана 
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", број 58/20), у укупном износу 
од 7.200.000,00 динара.

3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се за:

1)  пројекте превенције и контроле 
      кардиоваскуларних болести 

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних 
болести имају за циљ:

- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције кардиоваскуларних болести, 

- откривање раних симптома и постављање ране 
дијагнозе, 

- повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих 
стилова живота и

повећању одговорности за сопствено здравље чиме се 
доприноси унапређењу здравственог стања становништва 
Града Новог Сада. 

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних 
болести имају за циљ и  едукације и обуке грађана Града 
Новог Сада за пружање прве помоћи у случају акутног 
срчаног застоја чиме се повећава шанса за преживљавање 
и смањује стопа смртности и компликација у случају акут-
ног срчаног застоја, као и едукације здравствених радника 
у циљу унапређења знања и вештина из ове области.

2) пројекте превенције и контроле дијабетеса

Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за 
циљ:

- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције дијабетеса,

- откривање раних симптома и постављање ране 
дијагнозе,

- евидентирање грађана Града Новог Сада са повећаним 
факторима ризика за настанак дијабетеса и њихово 
увођење у превентивне програме здравствених 
установа, 

- повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих 
стилова живота и 

повећању одговорности за сопствено здравље чиме се 
доприноси унапређењу здравственог стања становништва 
Града Новог Сада.

Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за 
циљ и едукације здравствених радника у циљу унапређења 
знања и вештина из дијабетологије.

3) пројекте превенције и контроле малигних болести

Пројекти превенције и контроле малигних болести имају 
за циљ:

- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције малигних болести,

- откривање раних симптома и постављање ране 
дијагнозе и 

- промоцију здравих животних навика и здравих стилова 
живота као основ превенције настанка болести.

Пројекти превенције и контроле малигних болести имају 
за циљ и едукације здравствених радника у циљу њиховог 
информисања и усвајања нових знања и вештина ради 
успостављања ефикасне превенције, дијагностике и 
лечења.
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4)  пројекте превенције и контроле хроничне 
  опструктивне болести плућа

Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне 
болести плућа имају за циљ:

- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције хроничне опструктивне болести 
плућа,

- откривање раних симптома и постављање ране 
дијагнозе.

Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне 
болести плућа имају за циљ и  едукације здравствених 
радника о актуелним ставовима и специфичним препо-
рукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и лечење 
хроничне опструктивне болести плућа.

5)  пројекте превенције и контроле болести 
  мишићно-коштаног система

Пројекти превенције и контроле болести мишићно-
коштаног система имају за циљ:

- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције болести мишићно-коштаног 
система,

- откривање раних симптома и постављање ране 
дијагнозе.

Пројекти превенције и контроле болести мишићно-
коштаног система имају за циљ и  едукације здравствених 
радника о актуелним ставовима и специфичним препо-
рукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и лечење 
болести мишићно-коштаног система.

6)  пројекте превенције, раног откривања и
  контроле метаболичких и ендокринолошких 
  обољења услед изложености ендокриним 
  дисрупторима 

Пројекти превенције, раног откривања и контроле мета-
боличких и ендокринолошких  обољења услед изложености 
ендокриним дисрупторима имају за циљ:

- откривање степена изложености ендокриним дисрупто-
рима у популацији адолесцената, трудница и одраслих 
особа на територији Града Новог Сада,

- откривање утицаја ендокриних дисруптора на факторе 
ризика за развој метаболичких и ендокринолошких 
обољења,

- повећање активног учешћа грађана у усвајању знања 
о потенцијалним изворима изложености ендокриним 
дисрупторима и повећању одговорности за очување 
и унапређење стања животне средине чиме се допри-
носи и унапређењу и очувању здравља становништва 
и превенцији развоја ових поремећаја на територији 
Града Новог Сада.

Пројекти превенције, раног откривања и контроле мета-
боличких и ендокринолошких обољења услед изложености 
ендокриним дисрупторима имају за циљ и едукацију здрав-
ствених радника у циљу унапређења знања и вештина из 
области утицаја животне средине на здравље.

4. Избор пројеката из тачке 3. овог програма и реализацију 
Програма врши Савет за праћење кретања оболевања од 
хроничних незаразних болести становништва Града Новог 
Сада у складу са Правилником о начину и поступку доделе 
средстава из буџета Града Новог Сада за програме и 
пројекте из области здравства.

5. Надзор над спровођењем овог програма обавља Град-
ска управа за здравство.

6. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада под-
носи Градоначелнику Града Новог Сада годишњи извештај 
о реализацији овог програма.

7. Овај програм објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-19/2021-II
26. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 , 30/16 - испр. и 6/20), 
чл. 7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 105/16 и 112/17) и 
члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градона-
челник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОСТИ 
(СТВАРАЛАШТВО И ПРЕВОДИЛАШТВО) 

И ИЗДАВАШТВА  У 2021. ГОДИНИ

I. Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног 
конкурса за избор пројеката у области књижевности 
(стваралаштво и преводилаштво) и издаваштва у 2021. 
години (у даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да: 

-  спроведе поступак Јавног конкурса за избор пројеката 
у области књижевности (стваралаштво и преводилаштво) 
и издаваштва у 2021. години (у даљем тексту: Јавни 
конкурс), 

- изврши стручну процену пројеката пристиглих на Јавни 
конкурс и да сваки члан Комисије оцени сваки пројекат 
појединачно на основу вредновања критеријума 
утврђених у Уредби о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, ауто-
номне покрајине, односно јединица локалне самоу-
праве, а сходно условима Јавног конкурса; 
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-  за сваки пројекат који разматра сачини писано образло-
жење у коме ће навести разлоге за прихватање или 
неприхватање пројекта, и 

-  сачини образложени предлог о додели средстава за 
суфинансирање пројеката средствима из буџета Града 
Новог Сада, са износима финансијских средстава за 
реализацију сваког појединачног пројекта.

III. Комисија има три члана.

Комисија на првој седници бира председника Комисије. 

Председник Комисије координира рад Комисије и води 
седнице. 

Комисија доноси и усваја Пословник о раду.        

IV. У Комисију се именују:

1.  Мирослав Алексић, књижевник, Библиотека Матице 
српске, Нови Сад 

2. Весна Живковић, библиотекар, Градска библиотека 
у Новом Саду, и  

3.  Јован Поповић, дизајнер графике и фотографије.    

V.   Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији 
припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00 
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара, и то под 
условом да нису чланови Градског већа Града Новог Сада 
или запослени у градским управама, посебним организа-
цијама и службама Града Новог Сада.     

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу, 
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-6/2021-151-II
19. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

262
На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20), 
чл. 7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и суфинан-
сирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 105/16 и 112/17) и члана 61. став 
1. тачка 28. Статута Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 11/19), Градоначелник Града Новог 
Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ 
У ОБЛАСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ 

НАСЛЕЂА У 2021. ГОДИНИ
   

I. Образује се Комисија за спровођење поступка Jавног 
конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у 
култури у области нематеријалног културног наслеђа у 
2021. години (у даљем тексту: Комисија).

II.  Задатак Комисије је да: 

-  спроведе поступак Jавног конкурса за финансирање 
и суфинансирање пројеката у култури у области 
нематеријалног културног наслеђа у 2021. години (у 
даљем тексту: Јавни конкурс);  

-  изврши стручну процену пројеката пристиглих на Јавни 
конкурс, и то да сваки члан Комисије оцени сваки 
пројекат појединачно на основу вредновања критери-
јума утврђених  Уредбом о критеријумима, мерилима 
и начину избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, ауто-
номне покрајине, односно јединица локалне самоу-
праве, а сходно условима Јавног конкурса; 

- за сваки пројекат који разматра сачини писано образло-
жење у коме ће навести разлоге за прихватање или 
неприхватање пројекта, и 

-  сачини образложени предлог о додели средстава за 
финансирање и суфинансирање пројеката средствима 
из буџета Града Новог Сада, са износима финансијских 
средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.

III. Комисија има три члана.

Комисија на првој седници бира председника Комисије. 

Председник Комисије координира рад Комисије и води 
седнице. 

Комисија доноси и усваја Пословник о раду.        
     

 IV. У Комисију се именују:

1.  Александра Рајак, директор Установе за културу и 
образовање Културни центар „Младост“ Футог, 

2.  Оља Магловски, професор историје, кустос-историчар 
у Музеју Града Новог Сада, Петроварадин, и

3.  Биљана Милорадов, шеф протокола и организатор 
општих послова у Српском  народном позоришту, 
Нови Сад. 

 V. Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији 
припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00 
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара, и то под 
условом да нису чланови Градског већа Града Новог Сада 
или запослени у градским управама.     

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу, 
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије. 
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VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-4/2021-635-II
19. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

263
На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и 6/20), 
чл. 7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 105/16 и 112/17) и 
члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градона-
челник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И 
УМЕТНОСТИ КОЈИ СУ ПОДРЖАНИ КРОЗ 

МЕЂУНАРОДНЕ ФОНДОВЕ У 2021. ГОДИНИ
   

I. Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног 
конкурса  за суфинансирање пројеката у области културе 
и уметности који су подржани кроз међународне фондове 
у 2021. години, (у даљем тексту: Комисија).   

II. Задатак Комисије је да: 

-  спроведе поступак Јавног конкурса  за суфинансирање 
пројеката у области културе и уметности који су под-
ржани кроз међународне фондове у 2021. години (у 
даљем тексту: Јавни конкурс),

-  изврши стручну процену пројеката пристиглих на Јавни 
конкурс, и то да сваки члан Комисије оцени сваки 
пројекат појединачно на основу вредновања 
критеријума утврђених  Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета Републике 
Србије, аутономне покрајине, односно јединица 
локалне самоуправе, а сходно условима Јавног кон-
курса,

- за сваки пројекат који разматра сачини писано обра-
зложење у коме ће навести разлоге за прихватање 
или неприхватање пројекта, и 

-  донесе одлуку која ће садржати списак изабраних 
пројеката и износе финансијских средстава.    

 III. Комисија има три члана.

Комисија на првој седници бира председника Комисије. 

Председник Комисије координира рад Комисије и води 
седнице. 

Комисија доноси и усваја Пословник о раду.        

IV. У Комисију се именују:

1.  Вук Радуловић, мастер правник 

2. Весна Латиновић, мастер менаџер – култура и медији 

3. Александра Добрин, професор разредне наставе  

V.  Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији 
припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00 
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара, и то под 
условом да нису чланови Градског већа Града Новог Сада 
или запослени у градским управама, посебним органи-
зацијама и службама Града Новог Сада.     

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу, 
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-4/2021-634-II
19. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

264
На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
а у вези са чл. 19-22. Правилника о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), 
Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
O ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЉУ 

ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ПО 

ЗАКЉУЧКУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА БРОЈ 
6-7/2021-4-II од 08.02.2021. ГОДИНЕ

I. Овим Решењем образује се Комисија за спровoђење 
поступка Jавног конкурса за суфинансирање пројеката 
средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања 
јавног интереса у области јавног информисања по Закључку 
Градоначелника број 6-7/2021-4-II од 08.02.2021. године (у 
даљем тексту: Комисија) и именују чланови Комисије.
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II.  Задатак Комисије је да:

-  спроведе поступак Јавног конкурса за суфинансирање 
пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у 
циљу остваривања јавног интереса у области јавног 
информисања по Закључку Градоначелника број 
6-7/2021-4-II од 08.02.2021. године (у даљем тексту: 
Јавни конкурс),

-  изврши стручну оцену пројеката пристиглих на Јавни 
конкурс сагласно Правилнику о суфинансирању 
пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања, 

- води записник о спровођењу поступка Јавног конкурса,

- на основу записника сачини образложен предлог о 
додели средстава за суфинансирање пројеката у циљу 
остваривања јавног интереса у области јавног инфор-
мисања, који доставља Градској управи за културу, и

- обавља друге послове у циљу спровођења поступка 
Јавног конкурса.

III. Комисија има пет чланова.

Комисија на првој седници бира председника Комисије. 

Председник Комисије координира рад Комисије и води 
седнице. 

IV.  У Комисију се именују:

1.  Биљана Селаковић, на предлог новинарских 
удружења и медијских асоцијација,

2.  Виолета Јованов Пештанац, на предлог новинарских 
удружења и медијских асоцијација,                       

3.  Слободан Станковић, на предлог новинарских 
удружења и медијских асоцијација,                       

4.  Јелена Допуђ, новинар и

5.  Борис Павлов, новинар.

V.  Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији 
припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00 
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара.

Накнада из става 1. ове тачке, исплаћује се под условом 
да је Комисија у току месеца одржала седницу, без обзира 
на број одржаних седница.

Члановима Комисије чије је место пребивалишта или 
боравишта ван територије Града Новог Сада, припада 
накнада за путне трошкове у висини цене превоза у јавном 
саобраћају, за сваки долазак и одлазак на седницу. 

VI. Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обављаће Градска управа за културу.

Комисија има секретара који није члан Комисије.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-7/2021-96-II
19. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 61.  став 1. тачка 28. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
   О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ 

ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ СОФТВЕРСКОГ 
РЕШЕЊА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ И ПОСЛОВА НА ТЕКУЋЕМ 

ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА У ГРАДСКОЈ 
УПРАВИ ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО 

– ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

I. Образује се Радна група за израду софтверског 
решења за праћење инвестиционих активности и послова 
на текућем одржавању објеката у Градској управи за 
имовину и имовинско – правне послове  (у даљем тексту: 
Радна група).

II. Задаци Радне групе су: 

-  дефинисање неопходне информатичке инфраструктуре, 
процедура и правила за функционисање система,

- израда пројекта базе података – израда модела 
података, програмирање релационе базе а што 
укључује и анализу постојећих података који се воде 
искључиво у excel табели чија структура не одговара 
структури релационе базе и успостављање корелације 
са будућим референцијалним интегритетом.

-  израда апликативног софтвера са функционалностима 
којe подразумевају :

 праћење реализације инвестиционих активности  
(по свим фазама и елементима физичке и 
финансијске реализације),

 праћење активности на текућем одржавању (по 
дефинисаним елементима),

 извештавање по дефинисаним обрасцима и 
табеларни прегледи, и

 дефинисање корисничких улога у датом систему и  
нивоа њиховог приступа, и

- одржавање апликације.

III. Радна група има координатора и четири члана.

IV. У Радну групу именују се:

- за координатора: Виолета Хаук – Примовић, Градска 
управа за грађевинско земљиште и инвестиције,

- за чланове:

1. Ранко Обрадовић – Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестије,

2. Игор Јозић, Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције,

3. Маја Грлић, Градска управа за имовину и имовинско 
– правне послове, и

4. Гордана Костић, Градска управа за имовину и 
имовинско – правне послове.

V. О накнади за рад кординатора и чланова Радне групе 
одлучује Градоначелник Града Новог Сада, посебним актом.
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VI. Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обављаће Градска управа за имовину и имовинско-
правне послове.

VII. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града 
Новог Сада''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-80/2021-II
19. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

266
На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града 

Новог Сада, ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/19), 
Градоначелник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА 
ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА  СТРНИХ УСЕВА  

И  ЖЕТВЕ У 2021. ГОДИНИ

I

Образује се Градски штаб за заштиту од пожара стрних 
усева и жетве у 2021. години (у даљем тексту: Штаб).

II

Задатак Штаба је да:

-  донесе План заштите стрних усева од пожара у 2021. 
години;

-  организује и стара се о благовременом техничком 
прегледу пољопривредних машина и других техничких 
средстава која учествују у жетви и вршидби у при-
вредним субјектима који се баве пољопривредном 
производњом;

 -  организује и стара се о благовременој обуци учесника 
у жетви у циљу заштите од пожара на индивидуалном 
сектору и у привредним субјектима који се баве 
пољопривредном производњом;

 -  се стара о организовању сталног дежурства, осма-
трачке службе, службе веза и обавештавања;

 -  се стара о благовременој припреми одговарајућих 
смештајних капацитета за житарице и њиховом несме-
таном преузимању;

 -  координира рад Штаба за заштиту житарица од пожара 
у месним заједницама и у привредним субјектима који 
се баве пољопривредном производњом;

 -  координира рад ватрогасних јединица на територији 
Града Новог Сада;

 -  врши надзор над спровођењем мера заштите стрних 
усева од пожара;

 - предузима и друге активности ради успешног спрово-
ђења жетве у 2021. години.

III

Овлашћује се Штаб да образује Комисију за технички 
преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у 
жетви и  Комисију за стална дежурства и осматрачку службу 
за време обављања жетвених радова и именује њихове 
чланове.

Чланови комисија из става 1. ове тачке имају право на 
накнаду за рад чију висину утврђује Штаб, у оквиру плани-
раних средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2021. годину.

IV

Штаб има председника, заменика председника и девет 
чланова, које именује Градоначелник Града Новог Сада, 
за период од 03.05.2020. до 13.08.2020. године.

Председнику, заменику председника и члановима Штаба, 
који нису чланови Градског већа Града Новог Сада или 
запослени у Градској управи Града Новог Сада, за рад у 
Штабу припада накнада и то: председнику и заменику пред-
седника у висини од 10%, а члановима у висини од 5% од 
просечне  месечне зараде по запосленом у Републици 
Србији, према последњем објављеном податку републич-
ког органа надлежног за послове статистике.

Накнада се исплаћује месечно, под условом да је Штаб 
одржао седницу, без обзира на број одржаних седница.

V

Стручне и административно-техничке послове за потребе 
Штаба обављаће  Градска управа за привреду у сарадњи 
са Ватрогасним савезом Града Новог Сада.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-228/2021-II
26. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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Новог Сада, ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 
Градоначелник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ 
ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА СТРНИХ 

УСЕВА И ЖЕТВЕ У 2021. ГОДИНИ

I. У Градски штаб за заштиту од пожара стрних усева и 
жетве у 2021. години, именују се:
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- за председника:

1. Ранка Ножинић,  Градска управа за привреду Града 
Новог Сада

- за заменика председника:

2. Игор Сић, Ватрогасни савез Града Новог Сада

- за чланове:

3.  Драго Бањац, Градска управа за привреду Града 
Новог Сада

4.  Иван Радисављевић,  Управа за ванредне ситуације 
у Новом Саду, МУП Републике Србије

5.  Игор Адам, Ватрогасно-спасилачки батаљон Нови 
Сад, Управе за ванредне ситуације у Новом Саду, 
МУП Републике Србије

6.  Сава Заклановић,  Полицијска управа  у Новом Саду, 
МУП  Републике Србије  

7. Вид  Рогић, Институт за ратарство и повртарство, 
Нови Сад

8.  Бранко Радоњић, Дирекција за робне резерве  Града 
Новог Сада

9. Милена Јеросимовић, Регионална привредна комора 
Нови Сад

10.  Ружица Ковачевић,  Добровољно ватрогасно друштво 
„Лаза Костић“ Нови Сад

11.  Слободан Калаба, Градска управа за инспекцијске 
послове Града Новог Сада 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-229/2021-II
26. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 61. став 12. и 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 2021. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 58/20), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 1. Одобрава се да се у  Одлуци о буџету Града Новог 
Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 58/20) износи апропријација из извора финансирања 
01 – Општи приходи и примања буџета, које није могуће 

искористити за првобитно планиране намене у Разделу 
05, Глава 05.01 – Градска управа за саобраћај и путеве у 
функцији 451 – Друмски саобраћај, за Пројекат: Безбед-
ност саобраћаја (шифра 0701-4005), у оквиру Програма 7: 
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 
(шифра 0701), у укупном износу од:

 3.050.000,00 динара
(тримилионапедесетхиљададинара00/100)

од чега:

-  400.000,00 динара са позиције буџета 105, економска 
класификација 416 – Награде запосленима и остали 
посебни расходи,

-  1.600.000,00 динара са позиције буџета 106, економска 
класификација 421 – Стални трошкови,

- 60.000,00 динара са позиције буџета 107, економска 
класификација 422 – Трошкови путовања и 

- 990.000,00 динара са позиције буџета 109, економска 
класификација 426 – Материјал, пренесу у текућу 
буџетску резерву, у оквиру Раздела 09, Глава 09.01 
– ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, у функцији 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, за Програмску кативност: Текућа буџетска 
резерва (шифра 0602-0009), Програм 15: Опште услуге 
локалне самоуправе (шифра 0602), на позицији буџета 
216, економска класификација 499 – Средства 
резерве.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог 
решења распоређују се у оквиру Раздела 05, Глава 05.01 
– Градска управа за саобраћај и путеве, ради обезбеђивања 
недовољно планираних средстава за реализацију Пројекта 
Безбедност саобраћаја (шифра 0701-4005), у оквиру 
Програма 7: Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура (шифра 0701), у функцији 451 – Друмски 
саобраћај, на позицију буџета 108, за апропријацију еко-
номске класификације 423 – Услуге по уговору, тако да 
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију 
износи 40.460.000,00 динара.

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 саобраћај и путеве.

5. Решење доставити:

 - Градској управи за финансије:

 - Сектору за буџет,

 - Сектору за трезор и

 - Градској управи за саобраћај и путеве.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-21/2021-II
5. март 2021. године
НОВИ САД

Градоначелника

Милош Вучевић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-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

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 и 7/21), у тачки III. Подтачкa 6. се мења и 
гласи:

„6. на Булевару Михајла Пупина, са 146 паркинг-места, 
према Пројекту број PS0295-01 од 9.3.2021. године који је 
израдио Паркинг сервис и Пројекту број С-495/18 од 
13.12.2018. године који је израдила Градска управа за 
грађевинско земљиште и инвестиције, Одељење за развој 
и управљање саобраћајем,“ 

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 сигна-
лизације. 

V. Рок за извршење овог решења је 13.4.2021. 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-34-2573/2021    
23. март 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 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука 
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 („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20), доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕЖИМА 

САОБРАЋАЈА ЗА ТЕРЕТНА МОТОРНА 
ВОЗИЛА У НОВОМ САДУ

I. У Решењу о измени режима саобраћаја за теретна 
моторна возила у Новом Саду  ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 61/20),  тачкa I. се мења и гласи:

„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 и С-102/21 из марта 2021. године које је 
израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем 
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.“

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

III. Рок за извршење овог решења је 22.4.2021. 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-34-2513/2021  
22. март 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 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука 
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 („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20), доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАБРАНИ ЗАУСТАВЉАЊА И 

ПАРКИРАЊА У ШЕКСПИРОВОЈ БР. 11 
У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајног знака забране 
заустављања и паркирања у Шекспировој бр.11 у Новом 
Саду.
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II. Саобраћајни знак се поставља у складу са Техничким 
регулисањем саобраћаја број: С-105/21 од 17.3.2021. године 
које је израдило Одељење за развој и управљање 
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

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

IV. Рок за извршење овог решења је 22.4.2021. 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-34-2514/2021
22. март 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 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука 
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 („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА КАМЕНИЧКОМ ПУТУ У 
ПЕТРОВАРАДИНУ КОД ЗГРАДЕ ЈМУ 
РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
и обележавање пешачког прелаза на Каменичком путу у 
Петроварадину код зграде ЈМУ Радио-телевизије Војводине 
у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: 
С-095/21 од 12.3.2021. године које је израдило Одељење 
за развој и управљање саобраћајем Градске управе за 
грађевинско земљиште и инвестиције.

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

III. Рок за извршење овог решења је 8.4.2021. 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-34-2482/2021
18. март 2021. године
НОВИ САД

в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с.р.

Градска управа за здравство
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На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14, 27/14 и 9/19), Град-
ска управа за здравство расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ 

ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И 
ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из буџета 
Града Новог Сада за реализацију пројеката здравствених 
установа у области јавног здравља којима се доприноси 
промоцији здравља и превенцији болести за 2021. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса износе 12.700.000,00 динара и обезбеђена 
су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину 
("Службени лист Града Новог Сада", број 58/20).

III. Пројекти здравствених установа у области јавног 
здравља којима се доприноси промоцији здравља и 
превенцији болести који ће се финансирати из буџета Града 
Новог Сада у 2021. години су: 

1) анализа здравственог стања грађана Града Новог 
Сада са предлогом мера за његово очување и 
унапређење

Анализа здравственог стања грађана Града Новог 
Сада са предлогом мера за његово очување и 
унапређење је пројекат који се реализује у циљу 
унапређења здравственог стања становништва, 
идентификације приоритетних здравствених про-
блема, праћења промена здравственог стања ста-
новништва током времена, компарације са другим 
територијама и одабира и усмеравања стратегија за 
решавање проблема.

Анализа здравственог стања грађана Града Новог 
Сада са предлогом мера за његово очување и 
унапређење обухвата витално-демографску 
ситуацију, морбидитет регистрован у ванболничкој 
и болничкој здравственој заштити, организацију и 
коришћење ванболничке и болничке здравствене 
службе, остваривање превентивне здравствене 
заштите, епидемиолошку ситуацију заразних болести, 
здравствену исправност намирница, стање животне 
средине, као и предлог мера за очување и унапређење 
стања у наведеним областима.

При изради анализе здравственог стања грађана 
Града Новог Сада са предлогом мера за његово 
очување и унапређење потребно је користити пода-
тке из медицинске документације (рутинске 
евиденције и извештаји здравствене службе), пописа 
становништва, регистра виталних догађаја, епиде-
миолошких истраживања, извештаја о квалитету 



31. март 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 12 – страна 479.    

ваздуха, намирница, воде за пиће, воде за пиће са 
јавних бунара, површинских и отпадних вода, квали-
тета животне средине и др.

2) пројекти васпитања за здравље  

Пројекти васпитања за здравље су пројекти који се 
реализују у циљу усвајања знања, ставова и вештина 
појединца, групе или заједнице у вези са здравим 
стиловима живота, детерминантама здравља и 
смањењем фактора ризика за оболевање од зараз-
них и незаразних болести.

3) пројекти заштите и унапређења здравља 
осетљивих друштвених група

Пројекти заштите и унапређења здравља осетљивих 
друштвених група су пројекти који се реализују у циљу 
унапређења и очувања здравља осетљивих друшт-
вених група које су изложене већем степену ризика 
од оболевања у односу на укупну популацију, било 
да се ради о специфичним здравственим стањима 
или факторима социјално-економског окружења који 
могу довести до оболевања.

4) пројекти превенције и контроле заразних болести

Пројекти превенције и контроле заразних болести су 
пројекти који се реализују у циљу унапређења 
здравља грађана, превенције настанка заразних 
болести, као и успостављања адекватног одговора 
на њих.

5) пројекти превенције, едукације и подизања свести 
грађана о штетним последицама пушења и 
неконтролисане и редовне употребе алкохола

Пројекти превенције, едукације и подизања свести 
грађана о штетним последицама пушења и некон-
тролисане и редовне употребе алкохола имају за 
циљ:

- едукацију становништва о штетности употребе 
дуванских производа, излагања дуванском диму 
и прекомерне употребе алкохола;

- едукацију пушача и зависника од алкохола о 
доступним и стручно - препорученим методама 
одвикавања од пушења и злоупотребе алкохола 
и повећање доступности наведених метода;

- едукацију свих актера у спровођењу мера контроле 
дувана и контроле злоупотребе алкохола, и

- појачање утицаја националних кампања покренутих 
са сличним циљевима.

6) пројекти превенције HIV/AIDS-a   

Пројекти превенције HIV/AIDS-a су пројекти који 
доприносе унапређењу превенције HIV инфекција.

7) пројекти унапређења менталног здравља и 
превенција менталних поремећаја

Пројекти унапређења менталног здравља и превенција 
менталних поремећаја су пројекти који имају за циљ 
појачање позитивног менталног здравља.

Програми за ментално здравље треба да укључују 
превентивне активности и активности за унапређење 
менталног здравља.

Унапређење менталног здравља треба да има за 
циљ да заштити, подржи и одржи емоционалну и 
социјалну добробит кроз унапређење фактора који 
јачају и штите ментално здравље, уз исказивање 
поштовања према култури, једнакости, социјалној 
правди и личном достојанству и кроз вођење рачуна 
о социјалним и економским факторима и акцијама 
за заштиту људских права.

8) пројекти у оквиру Европске мреже здравих 
градова Светске здравствене организације за 
2021. годину

Пројекти у оквиру Европске мреже здравих градова 
Светске здравствене организације за 2021. годину 
су пројекти који обухватају активности на реализацији 
VII фазе Европске мреже здравих градова, и то: 
стручно - техничка подршка у раду Координационог 
одбора у циљу јачања капацитета доносилаца одлука 
и других заинтересованих страна и стручна подршка 
реализацији VII фазе Европске мреже здравих гра-
дова, учешће у формирању и раду интерсекторских 
тимова у циљу израде плана јавног здравља Града 
Новог Сада и његовог представљања јавности, 
учешће на састанцима Европске мреже здравих гра-
дова и учешће на састанцима у циљу промоције 
националне мреже здравих градова РС и израда 
периодичних и годишњег извештаја Светској здрав-
ственој организацији.

9) пројекти обележавања значајних датума и јубилеја 
у области здравства 

Пројекти обележавања значајних датума и јубилеја 
у области здравства су пројекти који имају за циљ 
обележавање значајних датума и јубилеја у области 
здравства, у складу са календаром здравља.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија или Аутономна 
Покрајина Војводина и чије је седиште на територији Града 
Новог Сада.

V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са 
интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) 
или у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка 
Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат. 

VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси 
пројекат који садржи:

- назив пројекта,

- назив, седиште, матични број и порески иденти фи-
кациони број учесника конкурса,

- циљ пројекта,

- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних 
трошкова који се предвиђају пројектом са износом 
средстава неопходних за реализацију активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених 
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прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и 
других извора),

- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и 
ангажовање средстава, и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат или електронским путем на и-мејл 
адресу: zdravstvo@uprava.novisad.rs потписане електрон-
ским потписом који је издат од овлашћеног сертификационог 
тела, којим се потврђује интегритет података и идентитет 
овлашћеног лица.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 31. марта 
до 15. априла 2021. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
упућене факсом као и пријаве које нису потписане од стране 
овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном 
документацијом неће се разматрати.

X. Конкурсна  документација се не враћа.

XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 
стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља 
којима се доприноси промоцији здравља и превенцији 
болести. 

XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног кон-
курса неће се финансирати: 

- набавка основних средстава за рад учесника конкурса,

- пројекти чије активности подразумевају органи-
зовање кампања и других јавних окупљања већег 
броја људи, активности које се односе на групне 
едукације и скупове за чије спровођење није могуће 
обезбедити одговарајућу физичку дистанцу, 
активности које подразумевају непосредни контакт 
реализатора и других учесника, односно све 
активности које није могуће спроводити без 
примене општих мера превенције од заразне 
болести COVID-19. 

XIII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести може учеснику Јавног 
конкурса предложити да изврши одређене измене поднетог 
пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности 
планираних у пројекту. 

Комисија за стручну процену и избор пројеката у обла-
сти јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља 
и превенцији болести има право да затражи додатна 
објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом пројекта, 
односно да предложи измену буџета пројекта, уколико 
сматра да буџет пројекта не одговара планираним актив-
ностима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести је дужна да у року од 30 
дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног конкурса, 
утврди листу пројеката, применом следећих критеријума:

- област у којој се реализује пројекат, дужина трајања 
пројекта, број корисника пројекта и одрживост пројекта,

- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног 
интереса, степен унапређења стања области у којој 
се пројекат спроводи,

- суфинансирање пројекта из других извора: сопствених 
прихода, буџета Републике Србије, аутономне покра-
јине или јединице локалне самоуправе, фондова 
Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и 
друго, у случају недостајућег дела средстава за 
финансирање пројекта,

- законитост и ефикасност коришћења средстава из 
буџета Града Новог Сада и одрживост ранијих про-
јеката,

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса 

за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са 

планираним активностима.
Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет 

презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).
Учесници конкурса имају право да у року од три дана 

од дана објављивања листе пројеката изврше увид у 
поднете пријаве на јавни конкурс, а право приговора у року 
од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну процену 
и избор пројеката у области јавног здравља којима се 
доприноси промоцији здравља и превенцији болести у року 
од 15 дана од дана његовог пријема и одлука Комисије је 
коначна.

Комисија за стручну процену и избор пројеката у области 
јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља 
и превенцији болести, у року од седам дана од дана 
доношења одлуке о приговору доставља извештај о 
спроведеном поступку конкурса. 

Извештај садржи предлог пројеката за чију реализацију 
би се одобрила средства из буџета Града Новог Сада, са 
износом средстава за реализацију сваког појединачног 
пројекта.

XV. На основу извештаја из тачке XIV. овог јавног 
конкурса, Градска управа за здравство доставља Градо-
начелнику Града Новог Сада предлог акта о утврђивању 
пројеката за чију реализацију се одобравају средства из 
буџета Града Новог Сада, са износом средстава за 
реализацију сваког појединачног пројекта.

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о утврђи-
вању пројеката за чију реализацију се одобравају средства 
из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за 
реализацију сваког појединачног пројекта, који ће се 
објавити на званичној интернет презентацији Града Новог 
Сада (www.novisad.rs).

XVI. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести писаним путем ће обавестити 
учеснике Јавног конкурса који нису остварили право на 
средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО 
Број: XII-51-21/21 
22. март 2021. године
НОВИ САД в.д. начелника

Мр Драгана Којадиновић, с.р.
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На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 9/12, 3/14, 27/14 и 9/19), Град-
ска управа за здравство расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА И 

ФОНДАЦИЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 
ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ 

ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈИ 
БОЛЕСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката 
удружења, задужбина и фондација у области јавног здравља 
којима се доприноси промоцији здравља и превенцији 
болести за 2021. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса износе 3.500.000,00 и обезбеђена су 
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 58/20).

III. Пројекти удружења, задужбина и фондација у области 
јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља 
и превенцији болести који ће се финансирати из буџета 
Града Новог Сада у 2021. години су: 

1) пројекти васпитања за здравље  

Пројекти васпитања за здравље су пројекти који се 
реализују у циљу усвајања знања, ставова и вештина 
појединца, групе или заједнице у вези са здравим стиловима 
живота, детерминантама здравља и смањењем фактора 
ризика за оболевање од заразних и незаразних болести.

2)  пројекти заштите и унапређења здравља 
осетљивих друштвених група

Пројекти заштите и унапређења здравља осетљивих 
друштвених група су пројекти који се реализују у циљу 
унапређења и очувања здравља осетљивих друштвених 
група које су изложене већем степену ризика од оболевања 
у односу на укупну популацију, било да се ради о 
специфичним здравственим стањима или факторима 
социјално-економског окружења који могу довести до 
оболевања.

3) пројекти превенције, едукације и подизања свести 
грађана о штетним последицама пушења и некон-
тролисане и редовне употребе алкохола

Пројекти превенције, едукације и подизања свести 
грађана о штетним последицама пушења и неконтролисане 
и редовне употребе алкохола имају за циљ: 

- едукацију становништва о штетности употребе дуван-
ских производа, излагања дуванском диму и прекомерне 
употребе алкохола;

- едукацију пушача и зависника од алкохола о доступним 
и стручно - препорученим методама одвикавања од 
пушења и злоупотребе алкохола и повећање доступ-
ности наведених метода;

- едукацију свих актера у спровођењу мера контроле 
дувана и контроле злоупотребе алкохола, и

- појачање утицаја националних кампања покренутих 
са сличним циљевима.

4) пројекти превенције HIV/AIDS-a   

Пројекти превенције HIV/AIDS-a су пројекти који 
доприносе унапређењу превенције HIV инфекција.

5) пројекти унапређења менталног здравља и 
превенција менталних поремећаја

Пројекти унапређења менталног здравља и превенција 
менталних поремећаја су пројекти који имају за циљ 
појачање позитивног менталног здравља.

Програми за ментално здравље треба да укључују пре-
вентивне активности и активности за унапређење ментал-
ног здравља.

Унапређење менталног здравља треба да има за циљ 
да заштити, подржи и одржи емоционалну и социјалну 
добробит кроз унапређење фактора који јачају и штите 
ментално здравље, уз исказивање поштовања према кул-
тури, једнакости, социјалној правди и личном достојанству 
и кроз вођење рачуна о социјалним и економским факторима 
и акцијама за заштиту људских права.

6)  пројекти обележавања значајних датума и јубилеја 
у области здравства

Пројекти обележавања значајних датума и јубилеја у 
области здравства су пројекти који имају за циљ 
обележавање значајних датума и јубилеја у области 
здравства, у складу са календаром здравља.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења, 
задужбине и фондације чије је седиште на територији Града 
Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе промоцији 
здравља и превенцији болести.

Градска управа за здравство ће по службеној дужности 
утврдити да ли је удружење уписано у регистар надлежног 
органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви 
удружења остварују у области промоције здравља и 
превенције болести.

V.  Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интер-
нет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs), са 
портала е-Uprava или у Градској управи за здравство, Нови 
Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

VI.  Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, под-
носи пројекат који садржи:

- назив пројекта,
- опште податке о подносиоцу пријаве пројекта, 
- ресурсе са којим располаже подносилац пројекта,
- податке о значајнијим пројектима реализованим у 

претходној години из области обухваћене конкурсом,
- опште податке о пројекту који се подноси (припадност 

пројекта, аспекат родне равноправности, усмереност 
пројекта на младе, особе са инвалидитетом и др.),

- опис пројекта (образложење значаја пројекта, циљеве 
и циљне групе на које ће ефекти реализације пројекта 
имати утицај, динамику спровођења пројекта, основне 
активности пројекта, особље ангажовано на пројекту, 
време ангажовања лица на спровођењу активности 
пројекта, начин праћења реализације пројекта, 
финансијски план и структуру буџета пројекта са 
прегледом материјалних и нематеријалних трошкова 
и спецификацијом средстава из сопствених прихода, 
из буџета Града Новог Сада и других извора, 
предуслове за почетак реализације пројекта, могуће 
ризике и начин евалуације пројекта и др), и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.
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Уз пројекат, учесник конкурса је дужан да достави 
биографије особља ангажованог у пројектном тиму са при-
лозима који доказују тачност референци.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат или електронским путем на и-мејл 
адресу: zdravstvo@uprava.novisad.rs, потписане елек-
тронским потписом који је издат од овлашћеног сертифи-
кационог тела, којим се потврђује интегритет података и 
идентитет овлашћеног лица. 

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 31. марта 
до 15. априла 2021. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
упућене факсом, као и пријаве које нису потписане од стране 
овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном 
документацијом неће се разматрати.

X.   Конкурсна  документација се не враћа.

XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 
стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља 
којима се доприноси промоцији здравља и превенцији 
болести. 

XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног кон-
курса неће се финансирати: 

- набавка основних средстава за рад учесника конкурса,

- пројекти чије активности подразумевају организо-
вање кампања и других јавних окупљања већег 
броја људи, активности које се односе на групне 
едукације и скупове за чије спровођење није могуће 
обезбедити одговарајућу физичку дистанцу, 
активности које подразумевају непосредни контакт 
реализатора и других учесника, односно све 
активности које није могуће спроводити без 
примене општих мера превенције од заразне 
болести COVID-19. 

XIII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести може учеснику Јавног 
конкурса предложити да изврши одређене измене поднетог 
пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности 
планираних у пројекту. 

Комисија за стручну процену и избор пројеката у области 
јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља 
и превенцији болести има право да затражи додатна 
објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом пројекта, 
односно да предложи измену буџета пројекта, уколико 
сматра да буџет пројекта не одговара планираним 
активностима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести је дужна да, у року од 30 
дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног конкурса, 
утврди листу пројеката применом следећих критеријума:

- област у којој се реализује пројекат, дужина трајања 
пројекта, број корисника пројекта и одрживост пројекта,

- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног 
интереса, степен унапређења стања области у којој 
се пројекат спроводи,

- суфинансирање пројекта из других извора: сопствених 
прихода, буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова 
Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и 
друго, у случају недостајућег дела средстава за 
финансирање пројекта,

- законитост и ефикасност коришћења средстава из 
буџета Града Новог Сада и одрживост ранијих 
пројеката,

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,

- постојање повезаности циљева и активности,

- постојање капацитета и искуства учесника конкурса 
за реализацију активности пројекта,

- економичност буџета пројекта,

- усклађеност предложеног буџета пројекта са 
планираним активностима.

Приликом избора и утврђивања листе пројеката, 
Комисија ће, са аспекта родне равноправности, нарочито 
узети у обзир пројекте који су на образцу пријаве на јавни 
конкурс означени као пројекти директно усмерени на 
унапређење и очување здравља жена.

Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs) и на пор-
талу е-Uprava.

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у под-
нете пријаве на јавни конкурс, односно имају право при-
говора у року од осам дана од дана објављивања листе 
пројеката.

Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну процену 
и избор пројеката у области јавног здравља којима се допри-
носи промоцији здравља и превенцији болести у року од 
15 дана од дана његовог пријема и одлука Комисије је 
коначна.

XV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести, у року од седам дана од 
дана доношења одлуке о приговору, доставља извештај о 
спроведеном поступку конкурса.

Извештај садржи предлог пројеката за чију реализацију 
би се одобрила средства из буџета Града Новог Сада, са 
износом средстава за реализацију сваког појединачног 
пројекта. 

XVI. На основу извештаја из тачке XV. овог јавног кон-
курса, Градска управа за здравство доставља Градоначел-
нику Града Новог Сада предлог акта о утврђивању пројеката 
за чију реализацију се одобравају средства из буџета Града 
Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког 
појединачног пројекта.

Градоначелник Града Новог Сада, у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење приговора, доноси акт о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава 
за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће се 
објавити на званичној интернет презентацији Града Новог 
Сада (www.novisad.rs) и на порталу е-Uprava.  

XVII. Пре потписивања уговора о реализацији пројекта 
учесници конкурса којима су одобрена средства за 
реализацију пројеката достављају: 

- доказ о отвореном посебном наменском рачуну код 
Управе за трезор, који је укључен у консолидовани 
рачун трезора, 

- средство финансијског обезбеђења за реализацију 
активности утврђених пројектом у виду регистроване 
бланко соло менице (оверене печатом и потписане од 
стране овлашћеног лица), са меничним овлашћењем 
- писмом на износ уговорене вредности, са клаузулама 
„неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“, као 
и копију картона депонованих потписа,
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- изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта 
нису на други начин већ обезбеђена и о непостојању 
сукоба интереса. 

Образaц изјаве из става 1. алинејa трећа ове тачке може 
се преузети са интернет презентације Града Новог Сада 
(www.novisad.rs), са портала е-Uprava или у Градској управи 
за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 
46, II спрат.

Учесник конкурса у оквиру средстава за реализацију 
пројекта треба да планира и трошкове накнаде за услуге 
платног промета Управе за трезор, у складу са прописима 
којима се уређује наплата ове накнаде.

XVIII. Учесници конкурса, који остваре право на средства 
из буџета Града Новог Сада, обавезни су да набавку добара 
и услуга предвиђених пројектом спроведу у складу са зако-
ном којим се уређују јавне набавке, ако су испуњени услови 
за спровођење ових поступака. 

XIX. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести писаним путем ће обавестити 
учеснике Јавног конкурса који нису остварили право на 
средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Број:XII-51-22/21 
Дана: 22. март 2021. године
НОВИ САД  в.д. начелника

Мр Драгана Којадиновић, с.р.

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

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

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 
НЕПОКРЕТНОСТИ

 I. У Решењу о образовању и именовању Комисије за 
примопредају непокретности („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/21), у преамбули, речи: „-пречишћен текст“, 
бришу се.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-7/2017-279-II/а
24. март 2021. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић , с.р. 

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

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

246 Програм превенције злоупотребе дрога 
 за 2021. годину 457

247 Закључак о утврђивању програма удру-
 жења грађана у области социјалне за-
 штите, који су од интереса за Град Нови 
 Сад, за 2021. годину 458

248 Решење о одобравању посебних програ-
 ма за доделу слободних термина органи-
 зацијама у области спорта за тренирање 
 и обављање других спортских активности 
 у салама и дворанама Јавног предузећа 
 ''Спортски и пословни центар Војводина'' 
 Нови Сад, хали спортског центра ''Слана 
 бара'', хали Футог и хали Спортског цен-
 тра ''Петроварадин'' за 2021. годину 463

249 Решење о измени и допунама Решења 
 о Програму отуђења грађевинског зем-
 љишта за  2021. годину 465

250 Решење о измени Решења о броју деце 
 уписане у приватну предшколску уста-
 нову која остварују финансијску подршку 
 у радној 2020/2021. години и месечном 
 износу финансијске подршке по детету, 
 према врсти боравка 467

251 Решење о утврђивању вредност бода за 
 пословне просторе у јавној својини Града 
 Новог Сада за месец април 2021. године 467

252 Решење о непокретности у јавној својини 
 Града Новог Сада која се може отуђити 
 из јавне својине Града Новог Сада 467

253 Решење о давању сагласности на Одлуку
 о изменама и допунама Програма рада 
 Завода за заштиту споменика културе 
 Града Новог Сада, Нови Сад за 2021. 
 годину 468

254 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о измени Финансијског плана Завода 
 за заштиту споменика културе Града 
 Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину 468
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Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

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

255 Решење о давању сагласности на Одлуку
 о изменама Програма рада Музеја Града 
 Новог Сада, Петроварадин за 2021. годину 468

256 Решење о давању сагласности на Одлуку
 о измени Финансијског плана Музеја 
 Града Новог Сада, Петроварадин за 
 2021. годину 468

257 Решење о измени Решења о образовању 
 и именовању Тима за унапређење поло-
 жаја Рома и Ромкиња 469

258 Решење о именовању председника, заме-
 ника председника и чланова Савета за 
 здравље Града Новог Сада 469

259 Решење о измени Решења о именовању 
 председника, заменика председника, 
 чланова, секретара и заменика секрета-
 ра Савета за координацију послова без-
 бедности саобраћаја на путевима на 
 територији Града Новог Сада  469

Градоначелник

260 Програм превенције хроничних незара-
 зних болести за 2021. годину 470

261 Решење о образовању и именовању 
 Комисије за спровођење поступка Јавног 
 конкурса за избор пројеката у области 
 књижевности (стваралаштво и преводи-
 лаштво) и издаваштва  у 2021. години 471

262 Решење о образовању и именовању 
 Комисије за спровођење поступка Јавног 
 конкурса за финансирање и суфинанси-
 рање пројеката у култури у области не-
 материјалног културног наслеђа у 2021. 
 години 472

263 Решење о образовању и именовању 
 Комисије за спровођење поступка Јавног 
 конкурса  за суфинансирање пројеката 
 у области културе и уметности који су 
 подржани кроз међународне фондове 
 у 2021. години 473

264 Решење o образовању и именовању 
 Комисије за спровођење поступка Јавног 
 конкурса за суфинансирање пројеката 
 средствима из буџета Града Новог Сада 
 у циљу остваривања јавног интереса у 
 области јавног информисања по Закљу-
 чку Градоначелника број 6-7/2021-4-II 
 од 08.02.2021. године 473

265 Решење о образовању и именовању Рад-
 не групе за израду софтверског решења 
 за праћење инвестиционих активности и 
 послова на текућем одржавању објеката 
 у Градској управи за имовину и имовинско 
 – правне послове 474
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