СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XL - Број 14

НОВИ САД, 9. април 2021.

ГРАД НОВИ САД
Градско веће
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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 45. седници од 1. априла 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА БОРБУ
ПРОТИВ ДРОГА
I. У Решењу о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за борбу против дрога („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/21), у тачки I. подтачка
9. мења се и гласи:
„9. НИКОЛА КРСТИЋ, в.д. заменика начелника Градске
управе за образовање.“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-24/2021-II
1. април 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 41. став 2. Одлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
38/11, 10/12, 34/17 – др. одлука, 42/18, 55/19, 5/21 и 9/21),
Градско веће Града Новог Сада, на 45. седници, одржаној
1. априла 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАДА НОВОГ САДА У 2021. ГОДИНИ

примерак 60,00 динара

I. У Програму унапређења социјалне заштите Града
Новог Сада у 2021. години („Службени лист Града Новог
Сада“, број 64/20), у тачки V. подтачка 4. у табели под
редним бројем 2. позиција финансијског плана: „496.03“
мења се позицијом: „396.03“.
Под редним бројем 6. износ: „1.500.000,00“ замењује се
износом: „200.000,00“.
Редни број 7. брише се.
Досадашњи редни број 8. постаје редни број 7.
После новог редног броја 7. додаје се нови редни број
8. који гласи:
Мониторинг и евалуција појединачних програма и услуга које реаПокрајински
завод за
лизују установе у ок8. 396.05
2.000.000,00
виру програма унасоцијалну
заштиту
пређења социјалне
заштите Града Новог
Сада у 2021. години

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-419-1/2021-II
1. април 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 25. став 1. Правилника о начину
коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15, 24/15, 13/18
и 17/18), Градско веће Града Новог Сада на 45. седници
од 1. априла 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ
ОГЛАСА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“ У
НОВОМ САДУ

страна 580. – Броj 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Даје се сагласност на текст Огласа о давању у закуп
пословног објекта на купалишту „Штранд“ у Новом Саду,
који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад утврдио на 259. седници од 17.
марта 2021. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2021-155-II
1. април 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 18. став 1. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа
„Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“,
број 47/16) Градско веће Града Новог Сада, на 45. седници
од 1. априла 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се претходна сагласност директору Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад да Радојчић Радована, мастер економисту, изабере за извршног директора
Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2021-165-II
1. април 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

9. април 2021.

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано
је да за начелника управе за поједине области, када је
према посебном закону, градска односно општинска управа
организована у више управа, може бити, поред лица из
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено
високо образовање из одговарајуће научне области у односу
на делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.
Имајући у виду да Војислав Јоксовић, дипломирани
економиста, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао и да у време постављења за
вршиоца дужности има статус службеника, има положен
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
а у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање Службе за заједничке послове, одлучено као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-17/b
1. април 2021. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 45. седници од 1. априла 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВОЈИСЛАВУ ЈОКСОВИЋУ, дипломираном економисти,
продужава се дужност в.д. шефа Службе за заједничке
послове, почев од 1. априла 2021. године, до постављења
шефа Службе за заједничке послове, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
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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 ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ
ОДБОРА ЗА ПРОНАТАЛИТЕТНУ
ПОПУЛАИЦОНУ ПОЛИТИКУ
I. У Градски одбор за понаталитетну популациону политику именују се:

9. април 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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. Проф. др сц. мед. АЛЕКСАНДРА КАПАМАЏИЈА,
специјалиста гинекологије и акушерства,
4. Проф. др АЛЕКСАНДРА СТОЈАДИНОВИЋ, педијатар,
Институт за здравствену заштиту деце и омладине
Војводине,
5. Др БРАНКА ГАЈИН, педијатар, Служба здравствене
заштите деце Дома здравља „Нови Сад“,
6. ЂУРЂИЦА ВРБАШКИ, васпитач,
7. ОЛИВЕРА РАДИЋ, специјалиста педагошке психологије, Основна школа „Никола Тесла“ Нови Сад,
8. Др УРОШ КАДИЋ, Клиника за гинекологију и акушерство, Клинички центар Војводине,
9. Ass. dr МАРКО ИЛИНЧИЋ, специјалиста гинекологије
и акушерства, Клинички центар Војводине,
10. ЈОВАНА ЛЕТАЈЕВ, ПР координатор, Одељење за
односе са јавношћу, Кабинет Градоначелника Града
Новог Сада.
II. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о именовању председника, заменика председника и чланова Градског одбора за пронаталитетну популациону
политику („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 3/09,
43/12, 35/14 и 44/18).
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-23/2021-II
1. април 2021. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/2011,
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

Број 14 – страна 581.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА УНУТАР
КОМПЛЕКСА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА
ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се привременa изменa режима саобраћаја
унутар комплекса Клиничког центра Војводине у Новом
Саду на катастарској парцели број 7569/1 К.О.Нови Сад I.
Привремена изменa режима саобраћаја из става 1. ове
тачке важи за време трајања радова на изградњи ламела
Б и Ц ургентно дијагностичког центра Клиничког центра
Војводине, а најдуже до 1.9.2023. године у свему према
Решењу Покрајинске владе број 46-134/2021 од 21.3.2021.
године којим се Клиничком центру Војводине даје сагласност за исходовање решења о измени режима саобраћаја.
II. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постави
саобраћајну сигнализацију у складу са Техничким
регулисањем саобраћаја број ПС0457 из марта 2021. године
који је израдило Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад.
III. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Ово решење важи за време трајања радова на
изградњи ламела Б и Ц ургентно дијагностичког центра
Клиничког центра Војводине, а најдуже до 1.9.2023. године.
V. Рок за извршење овог решења је 30.4.2021. 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-34-2857/2021
6. април 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 („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18, 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 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ
ТЕМЕРИНСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у делу Темеринске улице у Новом Саду, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-076/21 од 12. марта 2021. године

страна 582. – Броj 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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 30. април 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-34-2771/2021
1. април 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18,
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ БРАЋЕ
ЈОВАНДИЋ БР. 15 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Браће Јовандић
бр.15 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним
пројектом број PS0459 из марта 2021. године, које је израдио Паркинг сервис.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 30.4.2021. 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-34-2783/2021
2. април 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

9. април 2021.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18,
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР. 5 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици војводе Мишића
бр.5 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним
пројектом број ПС0455 из марта 2021. године, које је израдио Паркинг сервис.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 30.4.2021. 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-34-2780/2021
2. април 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18,
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
БРАНКА БАЈИЋА БР. 9Н У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Бранка Бајића
бр.9н у Новом Саду.

9. април 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним
пројектом број ПС0454 из марта 2021. године, које је израдио Паркинг сервис.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

V. Рок за извршење овог решења је 30.4.2021. 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-34-2781/2021
2. април 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

V. Рок за извршење овог решења је 30.4.2021. 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-34-2786/2021
2. април 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18,
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У СТЕРИЈИНОЈ
УЛИЦИ БР. 8 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Стеријиној улици бр.8
у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним
пројектом број ПС0456 из марта 2021. године, које је израдио Паркинг сервис.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.

Број 14 – страна 583.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18,
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
ВЛАДИКЕ ЋИРИЋА БР. 8 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици владике Ћирића
бр.8 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним
пројектом број ПС0458 из марта 2021. године, које је израдио Паркинг сервис.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 30.4.2021. 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-34-2782/2021
2. април 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

страна 584. – Броj 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18,
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О
ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
СТЕВАНА МОМЧИЛОВИЋА БР. 14А У
НОВОМ САДУ
I. Престају да важе Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту
у улици Стевана Момчиловића бр.14а у Новом Саду ("Сл.
лист Града Новог Сада", бр.35/2017), Решење о одређивању
паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном
паркиралишту у улици Стевана Момчиловића бр.14а у
Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада", бр.25/2018) и
Решење о одређивању паркинг-места за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Стевана
Момчиловића бр.14а у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр.15/2019) по захтеву професионалног управника
Стамбене заједнице Стевана Момчиловића бр.14,14а и14ц,
а у складу са потврдом канцеларије за особе са инвалидитетом да на овом кућном броју нема евидентираних
других особа са инвалидитетом.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад да уклони сву саобраћајну сигнализацију
постављену по решењима из тачке I.
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 наведене измене
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 30.4.2021. 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-34-2761/2021
1. април 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 ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон,
9/2016 - одлука УС, 24/2018 41/2018, 41/2018 - др. закон,
87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон) и члана 9. Одлуке
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10,
69/2013, 70/2016 и 54/2020), доноси

9. април 2021.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ
ПАВЛА ВУЈИСИЋА У ВЕТЕРНИКУ
I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализације у улици Павла Вујисића у Ветернику.
II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја
број: С-103/21 од 29.3.2021. 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 30.4.2021. 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-34-2784/2021
2. април 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 ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон,
9/2016 - одлука УС, 24/2018 41/2018, 41/2018 - др. закон,
87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон) и члана 9. Одлуке
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10,
69/2013, 70/2016 и 54/2020), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНОГ
ОГЛЕДАЛА НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА СИМЕ
МАТАВУЉА И ПРЕШЕРНОВЕ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајног огледала на
раскрсници улица Симе Матавуља и Прешернове у Новом
Саду.
II. Саобраћајно огледало се поставља у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-108/21 од 22.3.2021.
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 30.4.2021. године.

9. април 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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-34-2747/2021
1. април 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Комисија за борбу против дрога

343
На основу члана 39. став 2. 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),
Комисија за борбу против дрога расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ
ДРОГА ЗА 2021. ГОДИНУ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката
превенције злоупотребе дрога за 2021. годину које реализују
здравствене установе.
II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса износе 1.000.000,00 динара и обезбеђена
су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину
("Службени лист Града Новог Сада", број 58/20).
III. Пројекти превенције злоупотребе дрога које реализују
здравствене установе, а који ће се финансирати из буџета
Града Новог Сада у 2021. години су:
1) пројекти промоције здравих стилова живота
младих без употребе 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.
2) пројекти едукације о штетном утицају дрога и
превентивним мерама
Пројекти едукације о штетном утицају дрога и превентивним мерама обухватају:
- едукацију деце предшколског узраста, у циљу унапређења менталног здравља деце, подстицања дечијег
самопоштовања и заштите личности од поремећаја
здравља,
- едукацију деце школског узраста и младих, у циљу
подизања нивоа знања и свести код деце школског
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узраста и младих о штетном утицају и последицама
употребе дрога,
- едукацију здравствених радника у циљу унапређења
знања и вештина из ове области, као и повећање
њихове мотивације за рад на превенцији злоупотребе
дрога;
- едукацију запослених у образовању и другим секторима
укљученим у превенцију злоупотребе дрога, у циљу
подизања нивоа знања васпитача, наставника, професора, педагога, психолога и других запослених о
штетним утицајима и последицама употребе дрога на
телесно, социјално и ментално здравље деце и младих,
као и едукацију ових лица (едукација едукатора) о
најефикаснијим начинима информисања и мотивисања
деце и младих 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 злоупотребе дрога).
3) 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, 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 спречавање 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 непосредни контакт 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.
4) пројекти 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
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мерама и штетним утицајима и последицама злоупотребе
дрога.
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 идентификациони 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 прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и других
извора),
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и
ангажовање средстава,

9. април 2021.

XIII. Комисија за борбу против дрога може учеснику
Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене
поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности планираних у пројекту.
XIV. Комисија за борбу против дрога 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 очекиваним резултатима
реализације пројекта.
XV. Комисија за борбу против дрога 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,

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

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

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 електронским потписом који је издат од овлашћеног сертификационог тела, којим се потврђује интегритет података и
идентитет овлашћеног лица.

- 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,

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 9. априла
до 19. априла 2021. године.

- усклађеност предложеног буџета пројекта са планираним активностима.

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.

Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

X. Конкурсна документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
борбу против дрога.
XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног конкурса неће се финансирати:
- набавка основних средстава за рад учесника конкурса,
- пројекти чије активности подразумевају организовање трибина 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.

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 борбу против
дрога у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука
Комисије је коначна.
XVI. Комисија за борбу против дрога, у року од седам
дана од дана доношења одлуке о приговору доставља
Градоначелнику 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.
XVII. Градоначелник Града Новог Сада 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).
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XVIII. Комисија за борбу против дрога 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
Комисија за борбу против дрога
Број: XII-50-1/21-44-1
31. март 2021. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Александра Дицков, с.р.

344
На основу члана 39. став 2. 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),
Комисија за борбу против дрога расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ
ДРОГА ЗА 2021. ГОДИНУ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката
превенције злоупотребе дрога за 2021. годину које реализују
удружења, задужбине и фондације.
II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса износе 2.150.000,00 и обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, број 58/20).
III. Пројекти превенције злоупотребе дрога које реализују
удружења, задужбине и фондације, а који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2021. години су:
1) пројекти 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 злоупотребе дрога имају за циљ промоцију волонтерских активности и ангажовања шире друштвене заједнице у превенцији
злоупотребе дрога.
2) пројекти едукације о штетном утицају дрога
и превентивним мерама
Пројекти едукације о штетном утицају дрога и превентивним мерама oбухватају:
- едукацију деце предшколског узраста,
- едукацију деце школског узраста и младих,
- едукацију родитеља и старатеља, и
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- едукацију запослених у образовању и другим секторима
укљученим у превенцију зависности од психоактивних
супстанци.
Едукација деце предшколског узраста има за циљ
унапређење 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
комуникацију са децом и јачање способности породице за
решавање кризних момената.
Едукација запослених у образовању и другим секторима
укљученим у превенцију зависности од психоактивних супстанци има за циљ подизање нивоа знања васпитача,
наставника, педагога, психолога и других запослених о
штетним утицајима и последицама употребе дрога на телесно, 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) пројекти 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 превентивним мерама, штетним утицајем и последицама употребе дрога.
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.

страна 588. – Броj 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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) пројекти 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.
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења,
задужбине и фондације чије је седиште на територији Града
Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе
континуираној превенцији зависности од дрога на територији
Града Новог Сада.
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 превенције зависности од
дрога.
V. Пријава на Јавни конкурс се може 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.
VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси
пројекат који садржи:
- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број, порески идентификациони број, број посебног наменског рачуна отвореног
код Управе за трезор и податке о регистрацији учесника
конкурса,
- ресурсе са којим располаже подносилац пројекта,
- податке о значајнијим пројектима реализованим у
претходној години из области обухваћене конкурсом,
- 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,
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),
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- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и
овлашћеном лицу за подношење пријаве пројекта, и
- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни
конкурс.
Уз пројекат, учесник конкурса је дужан да достави
биографије особља ангажованог у пројектном тиму са прилозима који доказују тачност референци.
Учесници конкурса који подносе пројекте едукације о
штетном утицају дрога и превентивним мерама, дужни су
да уз пројекат доставе програм едукације и штампани
материјал намењен едукацији.
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 електронским 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 9. априла
до 26. 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
борбу против дрога.
XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног конкурса неће се финансирати:
- набавка основних средстава за рад учесника конкурса,
- пројекти чије активности подразумевају организовање 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 борбу против дрога може учеснику
Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене
поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности планираних у пројекту.
Комисија за борбу против дрога 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 борбу против дрога 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-
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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
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.
Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs) и на порталу е-Uprava.
Учесници конкурса имају право да у року од три дана
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приговора у року од осам дана од дана објављивања листе
пројеката.
Одлуку о приговору доноси Комисија за борбу против
дрога у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука
Комисије је коначна.
XV. Комисија за борбу против дрога, у року од седам
дана од дана доношења одлуке о приговору доставља
Градоначелнику 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.
XVI. Пре потписивања уговора о реализацији пројекта
учесници конкурса којима су одобрена средства за
реализацију пројеката достављају:
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- 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
- изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта
нису на други начин већ обезбеђена, и
- изјаву о непостојању сукоба интереса.
Образци изјава из става 1. алинеје 3-4. ове тачке могу
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.
XVII. 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 законом којим се уређују јавне набавке, ако су испуњени услови
за спровођење ових поступака.
XVIII. Комисија за борбу против дрога 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
Комисија за борбу против дрога
Број: XII-50-1/21-44-2
Дана: 31. март 2021. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Александра Дицков, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.
336

Градско веће
327

328

329

330

331

Решење о измени Решења о именовању
председника, заменика председника и
чланова Комисије за борбу против дрога
Решење о изменама и допуни Програма
унапређења социјалне заштите Града
Новог Сада у 2021. години
Решење о давању сагласности на текст
Огласа о давању у закуп пословног објекта на купалишту „Штранд“ у Новом Саду
Решење о давању претходне сагласности директору Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад да Радојчић
Радована, мастер економисту, изабере
за извршног директора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад
Решење о продужењу дужности в.д.
шефа Службе за заједничке послове
(Војислав Јоксовић)

337
579
338
579

579

339

340
580

580

341

Градоначелник
332

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Градског
одбора за пронаталитетну популаицону
политику

342

580

Градска управа за саобраћај и путеве
333

334
335

Решење о измени режима саобраћаја
унутар комплекса Клиничког центра
Војводине у Новом Саду

581
581

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици браће
Јовандић бр.15 у Новом Саду

582

Страна

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици војводе
Мишића бр. 5 у Новом Саду

582

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици Бранка
Бајића бр. 9н у Новом Саду

582

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Стеријиној улици
бр. 8 у Новом Саду

583

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици владике
Ћирића бр. 8 у Новом Саду

583

Решење о престанку важења Решења
о одређивању паркинг-места за возила
особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Стевана Момчиловића бр. 14а у Новом Саду

584

Решење о постављању успоривача брзине и саобраћајне сигнализације у Улици
Павла Вујисића у Ветернику

584

Решење о постављању саобраћајног
огледала на раскрсници улица Симе
Матавуља и Прешернове у Новом Саду

584

Комисија за борбу против дрога
343

Решење о измени режима саобраћаја у
делу Темеринске улице у Новом Саду

Предмет

344

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију
пројеката превенције злоупотребе дрога
за 2021. годину које реализују здравствене установе

585

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију
пројеката превенције злоупотребе дрога
за 2021. годину које реализују удружења,
задужбине и фондације

587

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

