СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XL - Број 20

НОВИ САД, 12. мај 2021.

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

444
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 52. седници од 05. маја 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. БРАЈКОВИЋ ДУЊА, дипломирани правник, разрешава се дужности в.д. заменика начелника Градске
управе за опште послове са 05. 05. 2021. године, протеком
времена на које је постављена.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

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.

примерак 90,00 динара

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Решењем Градског већа Града Новог Сада број: II-0204/2021-6/е од 29. јануара 2021. године, Брајковић Дуњи,
дипломираном правнику, продужена је дужност в.д.
заменика начелника Градске управе за опште послове,
почев од 05. фебруара 2021. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за опште послове, по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
Имајући у виду цитиране одредбе позитивно правних
прописа и протек времена на које је именованa постављена,
одлучено је као у диспозитиву решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-24/č
5. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

445
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 52. седници од 05. маја 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЛАКЕТИЋ МИРОСЛАВУ, мастер менаџеру, продужава
се дужност в.д. начелника Градске управе за инспекцијске
послове, почев од 05. маја 2021. године, до постављења
начелника Градске управе за инспекцијске послове по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
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II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

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 ("Сл. 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 је Мирослав Лакетић, мастер менаџер,
показао изузетно залагање и резултате на пословима које
је обављао, да има положен државни стручни испит, и да
у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу
стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за инспекцијске послове, одлучено је као
у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-24/а
5. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

12. мај 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 ("Сл. 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 је Синиша Вујиновић, дипломирани
саобраћајни инжењер, показао изузетно залагање и
резултате на пословима које је обављао, да има положен
државни стручни испит, и да у време постављања за
вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за инспекцијске
послове, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-24/b
5. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

446
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 52. седници од 05. маја 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВУЈИНОВИЋ СИНИШИ, дипломираном саобраћајном
инжењеру, продужава се дужност в.д. заменика начелника
Градске управе за инспекцијске послове, почев од 05. маја
2021. године, до постављења заменика начелника Градске
управе за инспекцијске послове по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

447
На основу члана 28. став 2. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, брoj 11/19), а у вези
са тачком 7. Стратегије културног развоја Града Новог Сада
за период 2016-2026. године („Службени лист Града Новог
Сада“, број 53/16), Градоначелник Града Новог Сада,
доноси:

AКЦИОНИ ПЛАН КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД
2021-2022. ГОДИНЕ
Акциони план културног развоја Града Новог Сада за
2021/22. годину је трећи по реду имплементациони документ

12. мај 2021.
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Града Новог Сада који је усмерен ка конкретизацији и
примени мера Стратегије културног развоја Новог Сада за
период од 2016. до 2026. године и мере наведене у њему
су у директној корелацији са стратешким опредељењима.
Овај документ се састоји од укупно 52 стратешке мере које
су распоређене у оквиру 25 стратешких решења који се
усвајају ради конкретизације шест стратешких опредељења
одређених Стратегијом. Мере, предвиђене Акционим
планом се усвајају за период од две године, а спроводе их
надлежних градске установе, службе, тела и други културни
субјекти, под координацијом Градске управе за културу
Града Новог Сада (у даљем тексту: ГУ за културу).
Послове евалуације и израде извештаја о спровођењу
претходног акционог плана, као и послове анализе стања
и доношења новог акционог плана спроводи Радна група
за израду Акционог плана културног развоја Града Новог
Сада за период 2021-2022. године, (у даљем тексту: Радна
група) именована од стране Градоначелника Града Новог
Сада. Чланови радне групе су именовани Решењем о
образовању и именовању број 6-3/2020-255-II од 19.11.2020.
године. Радна група је приликом израде акционог плана
консултовала бројне градске службе и тела, а првенствено
ГУ за културу, Фондацију Нови Сад - Европска престоница
културе, Градску управу за комуналне послове, Градску
управу за имовину и имовинско-правне послове, Градску
управу за привреду, Туристичку организацију Новог Сада,
Новосадски волонтерски сервис, представнике бројних
организација и установа културе али и Форум за културу
као партиципативно тело отворено за учешће свих
представника културне сцене.
Осим тога, Радна група је осмислила и упитник за
представнике културне сцене на бази претходног акционог
плана, које је ГУ за културу проследила на више од 700
адреса, субјектима у области културе на територији Новог
Сада. У предвиђеном року су добијени одговори од стране
126 новосадских културних делатника који су као
партиципативни резултати коришћени и за израду текста
Акционог плана за период 2021/2022. године. Текст акционог
плана је објављен и предат на јавну расправу како би се
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анализирале и потенцијално уврстиле сугестије свих
представника заинтересоване и стручне јавности.
Акциони план се доноси у специфичним околностима
пандемијске кризе, која је у великој мери утицала на
могућност организације и начина презентације културних
садржаја. Ова чињеница је посебно узета у обзир приликом
предлагања стратешких мера и евалуације спровођењa
мера претходног акционог плана. Чланови Радне групе су
се у раду руководили принципима непристрасности,
транспарентности, демократичности, принципом једнаких
могућности и, најзад, принципом одрживости решења и
мера које се у Акционом плану предлажу.
Акциони план културног развоја (2021-2022) је садржински
и стратешки усклађен са важећом законодавном
регулативом Републике Србије: Законом о култури (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.и 6/20),
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине
Војводине, односно јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) и Стратегијом
културног развоја Града Новог Сада за период 2016-2026.
године (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 53/16).
Праћење активности прописаних Акционим планом
вршиће се током периода имплементације, како би се
обезбедио објективни надзор над применом мера. Радна
група предлаже успостављање континуитета рада овог
радног тела, како би се омогућила евалуација предвиђених
мера и ефективно и системски планирале даље мере за
спровођење Стратегије културног развоја. На бази ових
периодичних евалуација, израђује се и завршни извештај
о спровођењу Акционог плана за период 2021. и 2022. године
који се подноси Градоначелнику Новог Сада најкасније до
31. марта 2023. године. Радна група предлаже и
успостављање механизма независне евалуације од стране
стручних тела, са предлогом да ови евалуациони налази
постану саставни део процеса извештавања о примени
мера из Акционог плана.

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

1. ɈɛɟɡɛɟɞɢɬɢɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɢɪɚɞɎɨɪɭɦɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭɤɚɨɫɬɚɥɧɨɝ
ɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɨɝɦɟɯɚɧɢɡɦɚɢɡɦɟɻɭ Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ ɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɟɫɰɟɧɟɭɡɩɪɢɦɟɧɭɜɚɠɟʄɢɯɦɟɪɚɟɩɢɞɟɦɢɨɥɨɲɤɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɚɥɢɭɡɨɞɪɠɚɜɚʃɟɧɚʁɦɚʃɟɞɜɚɫɚɡɢɜɚɎɨɪɭɦɚɝɨɞɢɲʃɟ

2. ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɪɚɞɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭɎɨɪɭɦɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭɧɚɬɚʁɧɚɱɢɧɲɬɨ
ʄɟɫɟɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨɧɚʁɚɜʂɢɜɚɬɢɞɧɟɜɧɢɪɟɞɢɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ
ɞɨɫɬɚɜʂɚɬɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɤɚɤɨɛɢɪɚɫɩɪɚɜɚɛɢɥɚɮɨɤɭɫɢɪɚɧɢʁɚɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢʁɚɡɚɫɜɟɭɱɟɫɧɢɤɟɎɨɪɭɦɚ
021-2022.

2021-2022.

Ɋɨɤ

- ɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨɭɱɟɫɧɢɤɚɧɚɎɨɪɭɦɭɦɟɪɟɧɨ
ɤɪɨɡɭɩɢɬɧɢɤɭɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɦɨɛɥɢɤɭ

- ɛɪɨʁɨɞɪɠɚɧɢɯɫɚɡɢɜɚɮɨɪɭɦɚ
- ɛɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚɧɚɎɨɪɭɦɭ

ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

2021-2022.

- ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɢɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯɩɨɥɢɬɢɤɚ

- ɛɪɨʁɧɨɜɢɯɤɭɥɬɭɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɭɲɤɨɥɚɦɚ
- ɛɪɨʁɨɤɪɭɝɥɢɯɫɬɨɥɨɜɚɢɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɫɟɤɬɨɪɚɤɭɥɬɭɪɟɢ
2021-2022.
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
- ɛɪɨʁɤɭɥɬɭɪɧɢɯɢɩɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɧɚɦɟʃɟɧɢɯɞɟɰɢɭɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɱɢʁɢʁɟɨɫɧɢɜɚɱȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

1. ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɫɚɪɚɞʃɭɫɟɤɬɨɪɚɤɭɥɬɭɪɟɫɚȽɪɚɞɫɤɨɦɭɩɪɚɜɨɦɡɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɤɪɨɡ
Ⱥ) ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɬɪɚɬɟɲɤɟɫɚɪɚɞʃɟȽɍɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɢȽɍɡɚ
Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɤɭɥɬɭɪɭɪɚɞɢɫɢɫɬɟɦɫɤɨɝɩɨɜɟɡɢɜɚʃɚɲɤɨɥɚɢɫɟɤɬɨɪɚɤɭɥɬɭɪɟ
Ƚɍɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ȼ) Ɋɚɡɜɨʁɧɨɜɢɯɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɭɲɤɨɥɚɦɚɭɨɤɜɢɪɭɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɇɨɜɢɋɚɞ- ȿɜɪɨɩɫɤɚɩɪɟɫɬɨɧɢɰɚɤɭɥɬɭɪɟ
Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢ ɋɚɞ
ȼ) ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟɢɩɨɩɭɥɚɪɢɡɚɰɢʁɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɞɟɰɭɢɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɪɚɡɜɨʁɚɩɭɛɥɢɤɟɭɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟɱɢʁɢʁɟɨɫɧɢɜɚɱȽɪɚɞɇɨɜɢ
ɋɚɞ ɭɞɚʂɟɦɬɟɤɫɬɭɭɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɫɚɪɚɞʃɭɢɡɦɟɻɭɤɭɥɬɭɪɟɢɨɫɬɚɥɢɯɝɪɚɞɫɤɢɯɪɟɫɨɪɚ

1. ɇɚɫɬɚɜɢɬɢɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚɢɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɭɧɭɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɩɪɨɰɟɫɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

ɫɭɛʁɟɤɬɢɨɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɢɪɚɞɧɨɬɟɥɨɡɚɤɭɥɬɭɪɭɤɚɨɫɬɚɥɧɢɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɢɦɟɯɚɧɢɡɚɦɢɡɦɟɻɭɍɩɪɚɜɟɢɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɚɤɬɟɪɚ

ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ



ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟɉɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɚɤɭɥɬɭɪɧɚɩɨɥɢɬɢɤɚ
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Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
Ƚɍɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɞɪɭɝɢɯ
ɝɪɚɞɫɤɢɯɭɩɪɚɜɚɢɪɟɫɨɪɚ

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɱɥɚɧɨɜɢɪɚɞɧɟɝɪɭɩɟ

2021-2022.

2021-2022.

- ɞɨɩɭʃɟɧɚɈɞɥɭɤɚɨɩɨɞɢɡɚʃɭɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɢɫɤɭɥɩɬɭɪɚɥɧɢɯ
ɞɟɥɚ ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

- ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɍɩɭɬɫɬɜɨ ɨɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɧɚɫɚʁɬɭȽɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚ ɇɨɜɢɋɚɞ 2021-2022. - ɛɪɨʁɦɟɻɭɪɟɫɨɪɧɢɯɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɞɪɭɝɢɯ
- ɚɧɚɥɢɡɚɪɟɡɭɥɬɚɬɚɦɟɻɭɪɟɫɨɪɧɟɫɚɪɚɞʃɟ
ɝɪɚɞɫɤɢɯɪɟɫɨɪɚ

Ƚɍɡɚɢɦɨɜɢɧɭ
Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɫɰɟɧɟ

- ɢɡɜɟɲɬɚʁɨɫɬɚʃɭɢɫɬɚɬɭɫɚɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ
ɚɬɟʂɟɚ
- ɭɜɟʄɚʃɟɛɪɨʁɚɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ
ɭɩɢɬɧɢɤɡɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟɫɰɟɧɟɨɤɨ
2021-2022.
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɥɧɢɯɩɢɬɚʃɚɡɚɤɭɩɚɩɪɨɫɬɨɪɚɭ
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɝɪɚɞɚ
- ɭɬɜɪɻɟɧɚɥɢɫɬɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɢɞɟɥɚɬɧɢɰɢɦɚɭ
ɤɭɥɬɭɪɢ

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢɭɫɬɚɧɨɜɟ
ɤɭɥɬɭɪɟ

2021.

- ɢɡɪɚɞɚɤɨɧɰɢɡɧɨɝɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ ɦɟɪɚɢɡɚɤɰɢɨɧɢɯɩɥɚɧɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

1. ɋɩɪɨɜɟɫɬɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɧɚɞɩɪɢɦɟɧɨɦɩɟɬɨɝɨɞɢɲʃɢɯɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ
ɩɥɚɧɨɜɚȽɍ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɪɨɡɭɜɨɻɟʃɟɨɛɚɜɟɡɟɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɚɨ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭɤɪɨɡɝɨɞɢɲʃɟɢɡɜɟɲɬɚʁɟɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ

Ⱦɨɩɪɢɧɟɬɢɨɬɜɚɪɚʃɭɢɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢɤɭɥɬɭɪɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ

5. ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɢɩɪɚɜɧɭɪɟɝɭɥɚɬɢɜɭɡɚɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚɢɫɤɭɥɩɬɭɪɚɭʁɚɜɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ

4. ɂɡɪɚɞɢɬɢʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɭɩɭɬɫɬɜɨɨɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɞɧɨɲɟʃɟɡɚɯɬɟɜɚɡɚɡɚɭɡɟʄɟʁɚɜɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɝɚɻɚʁɚɧɚɦɟʃɟɧɭɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɟɫɰɟɧɟ

3. ɍɜɟɫɬɢɫɬɚɥɧɟɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟɢɫɚɫɬɚɧɤɟɫɟɤɬɨɪɚɤɭɥɬɭɪɟɢɞɪɭɝɢɯ
ɝɪɚɞɫɤɢɯɪɟɫɨɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟɤɨɦɭɧɚɥɧɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚɢɞɪɭɝɟɫɥɭɠɛɟ ɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɛɨʂɟɝɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟɪɚɞɢɩɪɢɩɪɟɦɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚȿɜɪɨɩɫɤɟ
ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɟɤɭɥɬɭɪɟɢɩɨɞɪɲɤɟɤɭɥɬɭɪɧɨʁɫɰɟɧɢ

2. ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɫɚɪɚɞʃɭɫɟɤɬɨɪɚɤɭɥɬɭɪɟɫɚȽɪɚɞɫɤɨɦɭɩɪɚɜɨɦɡɚ
ɢɦɨɜɢɧɭ ɢɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟ ɤɪɨɡɢɫɩɭʃɟʃɟɫɥɟɞɟʄɢɯ
ɦɟɪɚ
Ⱥ) ȻɨʂɟɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟɪɚɞɚȽɍ ɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢȽɍɡɚɢɦɨɜɢɧɭ ɢ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟ ɧɚɪɟɝɭɥɢɫɚʃɭ ɫɬɚɬɭɫɚɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ
ɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯɚɬɟʂɟɚɧɚɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɨʁ
ɬɜɪɻɚɜɢ
Ȼ) Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɢɪɚɞɞɜɟɭɩɪɚɜɟɧɚɩɨɛɨʂɲɚʃɭɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɟɭɝɪɚɞɭ
ȼ  ɉɨɫɬɢɡɚʃɟɞɨɝɨɜɨɪɚɞɜɟɭɩɪɚɜɟɨɤɨɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜʂɢɜɚʃɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɡɚɤɭɩɩɪɨɫɬɨɪɚɨɞ ɫɬɪɚɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

12. мај 2021.
Број 20 – страна 893.

Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ

ȽɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢȽɍɡɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɫɥɨɜɟɭ
ɫɚɪɚɞʃɢɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɢ
ɫɚ
Ɏɨɧɞɚɰɢʁɨɦ
ɇɨɜɢɋɚɞ
- ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚɡɚɭɡɟʄɟʁɚɜɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ

- ɛɪɨʁɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯɤɭɥɬɭɪɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɟɧɚɫɚʁɬɭ
2021-2022.
ȼɢɡɢɬɇɋ

ɨɤɬɨɛɚɪ
2021.
ɝɨɞɢɧɟ

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

2. ɍɜɟɫɬɢɞɨɞɚɬɧɭɤɨɧɤɭɪɫɧɭɨɛɥɚɫɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ- ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟɢɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɭɤɭɥɬɭɪɢ)

2022.

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ȽɪɚɞɫɤɨɜɟʄɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

2021-2022.

- ɭɜɟʄɚʃɟɛɪɨʁɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɧɚɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨ
ɜɪɟɦɟɭȽɍ ɡɚɤɭɥɬɭɪɭɡɚ

- ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚɭɧɚɩɪɟɻɟɧɨɫɬɫɚʁɬɚȽɍɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ
2021-2022.
- ɭɧɚɩɪɟɻɟɧɚɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɫɚʁɬɚ
- ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɨɫɟɬɚɫɚʁɬɭȽɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭɡɚ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

2. ɉɨɜɟʄɚɬɢɛɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭȽɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭɡɛɨɝɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɝ
ɭɜɟʄɚʃɚɨɛɢɦɚɩɨɫɥɚ

1. ɄɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɪɚɞɢɬɢɧɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭɫɚʁɬɚȽɍ ɡɚɤɭɥɬɭɪɭɩɨɫɟɛɧɨ
ɤɪɨɡɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɟɪɚɪɚɞɢɩɨɛɨʂɲɚʃɚɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɫɚʁɬɚ

- ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɧɨɜɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɩɭɬɟɦɤɨɧɤɭɪɫɚȽɍɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭɝɨɞɢɧɟ

- ɭɫɜɨʁɟɧɢɡɜɟɲɬɚʁɨɟɮɟɤɬɢɦɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ
ɦɟɪɚɚɤɰɢɨɧɢɯɩɥɚɧɨɜɚɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
2021-2022.
ɤɭɥɬɭɪɧɟɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ

ȳɚɱɚɬɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

1. Ɂɚɩɨɱɟɬɢɩɪɨɰɟɫɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟɫɬɪɭɱɧɨɦɟɜɚɥɭɚɰɢʁɨɦɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɤɭɥɬɭɪɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɩɟɪɢɨɞɭɨɞ
ɞɨɝɨɞɢɧɟ

ɋɬɜɨɪɢɬɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɭɛɚɡɭɡɚɜɨɻɟʃɟɤɭɥɬɭɪɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ

3. ɉɨɫɬɟɩɟɧɨɭɜɨɞɢɬɢɨɛʁɟɞɢʃɟɧɢɩɥɚɧɢɤɚɥɟɧɞɚɪɩɪɨɝɪɚɦɚɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɢɫɜɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚɭɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɟɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɤɪɨɡ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ„ȼɢɡɢɬɇɋ“ Ɏɨɧɞɚɰɢʁɟɇɨɜɢɋɚɞɪɚɞɢɥɚɤɲɟ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟɢɜɟʄɟɜɢɞʂɢɜɨɫɬɢɞɨɝɚɻɚʁɚ

2. ɉɨɞɫɬɢɰɚɬɢɭɪɟɻɟʃɚɨɛɥɚɫɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɤɭɥɬɭɪɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚɭ
ʁɚɜɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭɞɨɝɨɞɢɧɟɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚȽɍɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟɤɪɨɡ
Ⱥ) Ⱦɨɫɬɚɜʂɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟɤʃɢɝɟɇɨɜɢɋɚɞ– ȿɜɪɨɩɫɤɚɩɪɟɫɬɨɧɢɰɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɭɨɤɬɨɛɪɭɝɨɞɢɧɟȽɍɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɫɥɨɜɟɤɚɤɨ
ɛɢɫɟɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɨɡɚɭɡɟɥɢʁɚɜɧɢɩɪɨɫɬɨɪɢ
Ȼ  Ⱦɨɫɬɚɜʂɚʃɟɨɛʁɟɞɢʃɟɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚɡɚɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɭʁɚɜɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭɡɚ
ɝɨɞɢɧɭɤɚɤɨɛɢɫɟɤɨɨɪɞɢɧɢɫɚɥɨɡɚɭɡɟʄɟɦʁɚɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɢɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨɨɞɝɨɜɨɪɢɥɨɡɚɯɬɟɜɢɦɚ
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Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ

- ɛɪɨʁɩɪɨɝɪɚɦɚɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚɩɨɫɜɟʄɟɧɢɯ
ɤɭɥɬɭɪɢɬɪɚɞɢɰɢʁɢɢɭɦɟɬɧɨɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɭ
2021-2022.
ɧɚɜɟɞɟɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɭɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟ

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

2021-2022.

- ɛɪɨʁɩɨɞɪɠɚɧɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɧɚɦɟʃɟɧɢɯ
ɨɱɭɜɚʃɭɤɭɥɬɭɪɧɟɛɚɲɬɢɧɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɫɚɜɟɬɢɢɁɚɜɨɞɢ
ɡɚɤɭɥɬɭɪɭɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɦɚʃɢɧɚ
20212022.

- ɛɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯɮɨɪɭɦɚɢɫɭɫɪɟɬɚɭ
ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟɦɟɪɟ

ɇȼɋ
ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ

2022.

- ɛɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯɪɚɞɢɨɧɢɰɚɢɨɛɭɤɚ
ɇȼɋ-ɚ
- ɛɪɨʁɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɭɪɚɞ
ɇȼɋ-ɚ
- ɢɡɪɚɞɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ- ɜɨɞɢɱɚɨ
ɜɨɥɨɧɬɢɪɚʃɭɭɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɟ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

1. ɉɨɞɫɬɚʄɢɫɚɪɚɞʃɭɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɫɚɇRɜɨɫɚɞɫɤɢɦ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɦɫɟɪɜɢɫɨɦ ɭɞɚʂɟɦɬɟɤɫɬɭɇȼɋ ɩɭɬɟɦ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟɫɥɟɞɟʄɢɯɦɟɪɚ
Ⱥ) ɂɡɪɚɞɭɜɨɞɢɱɚɡɚɜɨɥɨɧɬɢɪɚʃɟɭɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɟɨɞɫɬɪɚɧɟ
ɇȼɋ
Ȼ) Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢɞɜɟɪɚɞɢɨɧɢɰɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟɇȼɋɤɚɨɩɨɞɪɲɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢɞɨɝɚɻɚʁɚɢɨɛɭɤɟɨɤɭɥɬɭɪɢɜɨɥɨɧɬɢɪɚʃɚɭ
ɝɪɚɞɫɤɢɦɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ

ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢɛɨʂɭɫɚɪɚɞʃɭɢɡɦɟɻɭɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɢɤɭɥɬɭɪɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɭɫɬɚɧɨɜɚ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟɍɱɟɲʄɟɝɪɚɻɚɧɚɭɤɭɥɬɭɪɧɨɦɠɢɜɨɬɭ

1. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢɝɨɞɢɲʃɢ ɫɭɫɪɟɬ ɢɫɭɫɪɟɬɟɎɨɪɭɦɚ ɫɚɬɟɦɨɦ
ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɤɚɤɨɛɢɫɟɨɞɪɠɚɥɚɫɚɪɚɞʃɚɢɩɨɞɫɬɚɤɥɚɛɨʂɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɭɫɚɪɚɞʃɭɭɰɢʂɭɩɨɜɟʄɚʃɚɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɟɨɫɟɬʂɢɜɨɫɬɢɢɡɧɚʃɚ

1. ɍɱɟɲʄɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚɭɩɪɨɰɟɫɭ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚɫɬɪɭɱɧɢɯ
ɤɨɦɢɫɢʁɚɢɪɚɞɧɢɯɬɟɥɚȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭɭɜɟɡɢɫɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɭɨɛɥɚɫɬɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢɬɪɚɞɢɰɢʁɟɢɤɭɥɬɭɪɟ

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɫɚɪɚɞʃɭɫɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ

1. ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟʄɟɭɧɚɩɪɟɞɢɬɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɥɨɝɢɫɬɢɱɤɟɭɫɥɨɜɟ
ɞɚɫɟɭɨɤɜɢɪɭɩɪɨɝɪɚɦɚɪɚɞɚɭɫɬɚɧɨɜɟɤɪɨɡɧɚʁɦɚʃɟʁɟɞɚɧɩɪɨɝɪɚɦ
ɫɜɚɤɟɝɨɞɢɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɤɭɥɬɭɪɚɬɪɚɞɢɰɢʁɚɢɭɦɟɬɧɨɫɬ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯɦɚʃɢɧɚ

ɉɨɞɪɠɚɬɢɪɚɡɜɨʁɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɟɨɫɟɬʂɢɜɨɫɬɢɢɤɭɥɬɭɪɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟɄɭɥɬɭɪɚɭɞɢʁɚɥɨɝɭ

12. мај 2021.
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ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ

20212022.

- ɛɪɨʁɧɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɪɚɡɜɨʁɚɩɭɛɥɢɤɟ
- ɛɪɨʁɭɤʂɭɱɟɧɢɯɲɤɨɥɚ

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ

20212022.

- ɛɪɨʁɨɛʁɚɜɚɩɨɡɜɚɧɢɱɧɢɦɩɪɟɫɤɥɢɩɢɧɡɢɦɚ
ɨɤɭɥɬɭɪɧɢɦɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚɭɧɨɜɨɦɫɚɞɭ
- ɤɜɚɥɢɬɟɬɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢɫɚʁɬɚɝɭɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ
- ɩɨɤɪɟɬɚʃɟɩɥɚɬɮɨɪɦɟ„ȼɢɡɢɬɇɋ“

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ

- ɛɪɨʁɧɨɜɢɯɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɭ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɦɫɬɚɧɢɰɚɦɚɢɡɜɚɧɰɟɧɬɪɚɝɪɚɞɚ

- ɛɪɨʁɤɭɥɬɭɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɢɡɜɚɧɰɟɧɬɪɚɝɪɚɞɚ

- ɛɪɨʁɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɩɪɟɞɥɨɝɚɥɨɤɚɥɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
2021-2022. - ɛɪɨʁɩɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɢɯɪɚɞɢɨɧɢɰɚ
- ɛɪɨʁɭɤʂɭɱɟɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɥɨɤɚɥɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɭɪɚɞɫɬɚɧɢɰɚ

2022.

2021-2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

3. ɉɨɛɨʂɲɚɬɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭɫɚɥɨɤɚɥɧɨɦɡɚʁɟɞɧɢɰɨɦɭɤɭɥɬɭɪɧɢɦ
ɫɬɚɧɢɰɚɦɚɤɪɨɡ
Ⱥ) Ⱦɚʂɟɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɭ
Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ
ɨɫɦɢɲʂɚɜɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɢɪɚɞɤɭɥɬɭɪɧɢɯɫɬɚɧɢɰɚ
Ȼ) Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭɩɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɢɯɪɚɞɢɨɧɢɰɚɢɞɪɭɝɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɡ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

2. Ⱦɚʂɟɪɚɡɜɢʁɚɬɢɩɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɧɢɤɨɧɰɟɩɬ ɤɭɥɬɭɪɧɟɫɬɚɧɢɰɟɭɨɤɜɢɪɭ
Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɇɨɜɢɋɚɞɢɨɬɜɚɪɚʃɟɧɨɜɢɯɤɭɥɬɭɪɧɢɯɫɬɚɧɢɰɚɭ
ɨɤɨɥɢɧɢɇɨɜɨɝɋɚɞɚȻɭɤɨɜɚɰɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɟɜɨ ɢɋɪɟɦɫɤɢɄɚɪɥɨɜɰɢ Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ

1. ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɨɛɢɦɢɤɜɚɥɢɬɟɬɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɩɪɨɝɪɚɦɚɭɤɭɥɬɭɪɢɜɚɧ
ɰɟɧɬɪɚɝɪɚɞɚ ɧɚɫɬɚɜɚɤɩɪɢɦɟɧɟɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɟɤɚɨɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ
ɡɚɨɰɟʃɢɜɚʃɟɩɪɟɞɥɨɝɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚɧɚɤɨɧɤɭɪɫɢɦɚ Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

ɈɯɪɚɛɪɢɬɢɩɨɧɭɞɭɤɭɥɬɭɪɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚɜɚɧɰɟɧɬɪɚȽɪɚɞɚ

1. ɉɨɜɟʄɚɬɢɜɢɞʂɢɜɨɫɬɤɭɥɬɭɪɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚ ɭʁɚɜɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭɢ
ɦɟɞɢʁɢɦɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨɢɫɢɧɯɪɨɧɢɡɨɜɚɧɨɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɟ 
2. ɊɚɞɢɬɢɧɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɫɚʁɬɚȽɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭɪɚɞɢɩɨɛɨʂɲɚʃɚ
ɜɢɞʂɢɜɨɫɬɢɢɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɝɚɻɚʁɚ
3. Ⱦɚʂɟɪɚɡɜɢʁɚɬɢɩɪɨʁɟɤɚɬ„ȼɢɡɢɬɇɋ“ ɤɚɨɡɚʁɟɞɧɢɱɤɭɩɥɚɬɮɨɪɦɭ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɯɞɨɝɚɻɚʁɚɭɝɪɚɞɭ

ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢɛɨʂɭɫɚɪɚɞʃɭɢɡɦɟɻɭɦɟɞɢʁɚɢɤɭɥɬɭɪɧɢɯɚɤɬɟɪɚ

2. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢɧɨɜɟɩɪɨɝɪɚɦɟɪɚɡɜɨʁɚ ɩɭɛɥɢɤɟɭɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɭ
ɫɚɪɚɞʃɢɫɚɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢɦɲɤɨɥɚɦɚɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟʄɟɭ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢɨɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɭɜɟɫɬɢɧɚʁɦɚʃɟʁɟɞɚɧɧɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɪɚɡɜɨʁɚɩɭɛɥɢɤɟɭɡɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɭɱɟɧɢɤɚɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚ

ȼ) Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɞɜɟɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚɇȼɋ ɤɚɨɩɨɞɪɲɤɚ
ɢɨɛɭɤɚ ɨɤɭɥɬɭɪɢɜɨɥɨɧɬɢɪɚʃɚɧɟɡɚɜɢɫɧɨʁɫɰɟɧɢ
Ƚ) ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟɝɪɚɞɫɤɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɭɩɪɨɦɨɰɢʁɭɤɭɥɬɭɪɟ
ɜɨɥɨɧɬɢɪɚʃɚɢɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚɭɱɟɧɢɤɚɢɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɭɪɚɞɇȼɋ

страна 896. – Броj 20
12. мај 2021.

- ɪɨʁɧɨɜɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɧɚɦɟʃɟɧɢɯɭɤʂɭɱɢɜɚʃɭɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

2. ɉɨɤɪɟɬɚʃɟɧɨɜɨɝɤɨɧɤɭɪɫɚɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɭɤɭɥɬɭɪɢɭɡɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɫɬɪɭɱʃɚɤɚɢɡɨɜɟɨɛɥɚɫɬɢɭɫɜɟɮɚɡɟɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɤɨɧɤɭɪɫɚ
2022.

- ɩɨɤɪɟɬɚʃɟɧɨɜɨɝ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɡɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ

- ɛɪɨʁɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚɧɢɯɦɟɪɚɢɫɭɝɟɫɬɢʁɚɢɡ
ȼɨɞɢɱɚɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɤɭɥɬɭɪɧɟɧɚɦɟɧɟ
2021-2022. - ɤɨɪɢɝɨɜɚɧɨɛɪɚɡɚɰɝɨɞɢɲʃɟɝɢɡɜɟɲɬɚʁɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɫɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɨɦɨ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭɦɟɪɚɡɚɩɨɛɨʂɲɚʃɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
Ɏɨɪɭɦɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
Ƚɍɡɚɢɦɨɜɢɧɭɢ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ

2022.

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

2022.

- ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟɤɨɧɤɭɪɫɚ
- ɛɪɨʁɧɚɫɬɚɥɢɯ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯɪɚɞɨɜɚ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯɭɦɟɬɧɢɤɚ

- ɨɛʁɚɜʂɟɧɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟɧɚɫɚʁɬɭȽɍɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

1. ɉɨɞɫɬɢɰɚɬɢɭɦɟɬɧɢɱɤɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟ ɤɪɨɡɩɨɤɪɟɬɚʃɟɤɨɧɤɭɪɫɚɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɧɚɫɬɚʁɚʃɚɧɨɜɢɯɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯɞɟɥɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ
ɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢɯɫɬɜɚɪɚɥɚɰɚɤɨʁɢɩɨɜɟɡɭʁɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɭɤɭɥɬɭɪɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɟɢɩɨɫɥɨɜɧɭɡɚʁɟɞɧɢɰɭɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ

ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɩɨɥɨɠɚʁɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɭɦɟɬɧɢɤɚɢɭɦɟɬɧɢɰɚ

1. ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɩɪɨɰɟɞɭɪɭɡɚɞɨɞɟɥɭɩɪɨɫɬɨɪɚɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚɭɤɭɥɬɭɪɢ
ɢɫɩɭʃɟʃɟɦɫɥɟɞɟʄɢɯɦɟɪɚ
Ⱥ ɍɫɚɪɚɞʃɢɫɚȽɍɡɚɢɦɨɜɢɧɭɢɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɨɛʁɟɞɢɧɢɬɢɫɜɭɪɟɝɭɥɚɬɢɜɭɜɟɡɚɧɨɡɚɡɚɤɭɩɩɪɨɫɬɨɪɚɤɚɤɨɛɢɫɟ
ɧɚʁɟɞɧɨɫɬɚɜɚɧɧɚɱɢɧɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚɤɭɥɬɭɪɧɟɫɰɟɧɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɞɨɛɢʁɚʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚ
2. ɈɛʁɚɜɢɬɢɤɨɧɰɢɡɧɭɩɪɨɰɟɞɭɪɭɧɚɫɚʁɬɭȽɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɪɨɫɬɨɪɟɡɚɭɦɟɬɧɢɱɤɭɩɪɨɞɭɤɰɢʁɭɢɤɭɥɬɭɪɧɨɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟȺɭɬɟɧɬɢɱɧɨɢɫɥɨɛɨɞɧɨɫɚɜɪɟɦɟɧɨɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ

ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ
Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

1. ɍɧɚɩɪɟɞɢɬɢɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɨɛʁɟɤɚɬɚɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɤɪɨɡɫɥɟɞɟʄɟ
ɦɟɪɟ
Ⱥ) Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢɞɚɭɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɩɥɚɧɢɪɚʁɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚɭɥɚɝɚʃɚ
ɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɟɪɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯȼɨɞɢɱɟɦɡɚɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɨʁɢʁɟɨɛʁɚɜɢɥɚɎɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ
Ȼ  Ɉɫɢɝɭɪɚɬɢɞɚɝɨɞɢɲʃɢɯɢɡɜɟɲɬɚʁɚɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɫɚɞɪɠɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭɨɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭɦɟɪɚɭɫɦɟɪɟɧɢɯɤɚɩɪɢɦɟɧɢ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɡɚɩɨɛɨʂɲɚʃɟɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢɨɛʁɟɤɚɬɚɭɫɬɚɧɨɜɚ

ɉɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢɩɪɨɫɬɨɪɟɢɫɚɞɪɠɚʁɟɝɪɚɻɚɧɢɦɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ȼ) Ɋɚɡɜɨʁɧɨɜɢɯɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɯɩɪɟɞɥɨɝɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

12. мај 2021.
Број 20 – страна 897.

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɍɫɬɚɧɨɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɭɤɭɥɬɭɪɢ
2022.

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

2021-2022.

- ɧɨɜɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɡɚɨɰɟɧɭɩɪɨʁɟɤɚɬɚɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɭ Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɩɪɨɝɪɚɦɚɈɬɜɨɪɟɧɚɜɪɚɬɚɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟ
- ɛɪɨʁɭɤʂɭɱɟɧɢɯɤɭɥɬɭɪɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ
- ɛɪɨʁ ɭɤʂɭɱɟɧɢɯɧɨɜɨɫɚɞɫɤɢɯɭɦɟɬɧɢɤɚ

Ɋɚɞɧɟɝɪɭɩɟɡɚɢɡɪɚɞɭ
1. ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɢɫɬɟɦɫɤɟ ɫɚɪɚɞʃɟɢɡɦɟɻɭȽɍ ɡɚɤɭɥɬɭɪɭ ɢɊɚɞɧɟ
ɩɥɚɧɚɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɝɪɭɩɟɡɚɢɡɪɚɞɭɩɥɚɧɚɭɩɪɚɜʂɚʃɚɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɨɦɬɜɪɻɚɜɨɦ
ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɨɦ
ɉɪɜɢɫɢɫɬɟɦɫɤɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɫɟɨɱɟɤɭʁɭɭɫɥɟɞɟʄɢɦɨɛɥɚɫɬɢɦɚ
ɬɜɪɻɚɜɨɦ
Ⱥ) Ɂɚɜɪɲɟɬɚɤɫɜɢɯɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯɚɧɚɥɢɡɚɜɟɡɚɧɨɡɚɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɭ
Ƚɍ ɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɬɜɪɻɚɜɭɨɞɫɬɪɚɧɟ ɫɬɪɭɱɧɢɯɬɟɥɚ– ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɢɯɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ
ɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɢɯɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯɚɧɚɥɢɡɟɩɪɢɪɨɞɧɢɯɞɨɛɚɪɚ
Ɂɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟ Ƚɪɚɞɚ
Ȼ  Ɉɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟɨɛʁɟɞɢʃɟɧɟɫɬɭɞɢʁɟɢɩɨɱɟɬɚɤɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɦɟɪɚɧɚɛɚɡɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɚɧɚɥɢɡɚ

2021 –
2022.

- ɢɡɪɚɞɚɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɢɡɜɟɲɬɚʁɚ
ɢɫɦɟɪɧɢɰɚɨɞɚʂɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ
ɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɨɦɬɜɪɻɚɜɨɦ

ȳɚɱɚɬɢɩɪɚɤɫɭɭɩɪɚɜʂɚʃɚɤɭɥɬɭɪɧɢɦɧɚɫɥɟɻɟɦɤɨʁɚɩɨɜɟɡɭʁɟʃɟɝɨɜɨɨɞɪɠɢɜɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟɢɪɚɡɜɨʁȽɪɚɞɚ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟɀɢɜɚɤɭɥɬɭɪɧɚɛɚɲɬɢɧɚ

1. ɍɜɟɫɬɢɧɨɜɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɭʁɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
– Äɞɨɩɪɢɧɨɫɩɪɨʁɟɤɬɚɭɦɪɟɠɚɜɚʃɭɭɤɭɥɬɭɪɢ³ɤɚɤɨɛɢɫɟɩɨɞɫɬɢɰɚɥɚ
ɫɚɪɚɞʃɚɫɭɛʁɟɤɚɬɚɭɤɭɥɬɭɪɢɧɚɥɨɤɚɥɧɨɦɢɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɧɢɜɨɭ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɨɞɪɲɤɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɰɢɜɢɥɧɨɝɞɪɭɲɬɜɚ

1. ɉɨɛɨʂɲɚɬɢɫɚɪɚɞʃɭɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɭɥɬɭɪɢɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɤɭɥɬɭɪɟɤɪɨɡɩɨɤɪɟɬɚʃɟɩɨɫɟɛɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɧɚ
ɝɨɞɢɲʃɟɦɧɢɜɨɭɭɩɥɚɧɭɢɩɪɨɝɪɚɦɭɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ2ɬɜɨɪɟɧɚ
ɜɪɚɬɚ ɬɨɤɨɦɤɨʁɟɛɢɫɟɤɪɟɢɪɚɥɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢɫɚɞɪɠɚʁɢ
ɜɚɧɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɯɚɤɬɟɪɚɭɤɭɥɬɭɪɢɭɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɇɚɜɟɞɟɧɨɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɢɫɩɭʃɟʃɟɫɥɟɞɟʄɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ⱥ  Ɉɬɜɚɪɚʃɟɤɨɧɤɭɪɫɚɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɡɚɭɫɬɭɩɚʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭɫɚɞɪɠɚʁɚɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯɚɤɬɟɪɚɭɤɭɥɬɭɪɢ
Ȼ  Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝɞɚɬɭɦɚɡɚɫɜɟɭɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɤɚɞɚɛɢ
ɫɟɫɚɞɪɠɚʁɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯɚɤɬɟɪɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɨ
ȼ) ɂɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭɫɚɞɪɠɚʁɚɧɨɜɨɫɚɞɫɤɟɭɦɟɬɧɢɱɤɟɫɰɟɧɟɬɨɤɨɦ
ɞɚɧɚɭɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ

Ɋɚɡɜɢʁɚɬɢɭɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟɤɚɨɩɥɚɬɮɨɪɦɟɡɚɞɟɥɨɜɚʃɟɜɚɧɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɯɚɤɬɟɪɚ
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Ʉɭɥɬɭɪɧɟɫɬɚɧɢɰɟ

2. ɉɨɤɪɟɧɭɬɢɩɪɨɝɪɚɦɈɬɜɨɪɟɧɚɜɪɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯɫɬɚɧɢɰɚɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɢɯ ɧɟɞɟʂɧɢɯɪɚɡɝɨɜɨɪɚɢɪɚɞɢɨɧɢɰɚɫɚɝɪɚɻɚɧɢɦɚɨ
ɧɚɫɥɟɻɭɢɩɪɢɱɚɦɚɤɪɚʁɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɤɨɦʁɟɥɨɰɢɪɚɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚ
ɫɬɚɧɢɰɚ

- ɩɨɤɪɟɬɚʃɟɩɪɨʁɟɤɬɚ
- ɛɪɨʁɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɲɟɬʃɢ
- ɛɪɨʁɭɤʂɭɱɟɧɢɯɝɪɚɻɚɧɚ

- ɩɨɤɪɟɬɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚ
2021-2022. - ɛɪɨʁɪɚɞɢɨɧɢɰɚɫɚɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
- ɛɪɨʁɭɤʂɭɱɟɧɢɯɝɪɚɻɚɧɚ

2021 –
2022.

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

2022.

- ɭɜɨɻɟʃɟɧɨɜɨɝɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɭɤɨɧɤɭɪɫ
Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ȳɉɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ

2022.

- ɛɪɨʁɞɢɝɢɬɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯɞɟɥɚ
- ɩɨɤɪɟɧɭɬɚɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɡɚɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɚɪɯɢɜɚɡɚɞɢɝɢɬɚɥɧɭɝɪɚɻɭ

1. ɉɪɢɩɪɟɦɢɬɢɤɜɚɥɢɬɟɬɚɧɭɦɟɬɧɢɱɤɢɩɪɨɝɪɚɦɭɤɨɩɪɨɞɭɤɰɢʁɢɫɚ
ɥɨɤɚɥɧɢɦɤɭɥɬɭɪɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɢɩɚɪɬɧɟɪɢɦɚɢɡȿɜɪɨɩɟɢ
ɫɜɟɬɚ

Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ

2021.

- ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯɟɜɚɥɭɚɬɨɪɚɨɤɜɚɥɢɬɟɬɭ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ɊɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢɩɪɨʁɟɤɚɬÄɇɨɜɢɋɚɞ-ȿɜɪɨɩɫɤɚɩɪɟɫɬɨɧɢɰɚɤɭɥɬɭɪɟ³

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɢɩɪɢɫɭɫɬɜɨɧɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁɫɰɟɧɢ

1. ɉɨɞɫɬɢɰɚɬɢɞɚʂɢɪɚɡɜɨʁɞɢɝɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɟɭɦɟɬɧɢɱɤɟɝɪɚɻɟɭɇɨɜɨɦ
ɋɚɞɭɤɪɨɡɢɫɩɭʃɟʃɟ ɫɥɟɞɟʄɢɯɦɟɪɚ
Ⱥ  Ɉɛʁɟɞɢʃɚɜɚʃɟɞɢɝɢɬɚɥɧɢɯɪɟɫɭɪɫɚɭɦɟɬɧɢɱɤɟɝɪɚɻɟɭɇɨɜɨɦ
ɋɚɞɭɩɪɟɫɜɟɝɚɪɟɫɭɪɫɚȳɉɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚɢȽɪɚɞɫɤɟɛɢɛɢɥɨɬɟɤɟ
Ȼ  ɋɬɚɜʂɚʃɟɪɟɫɭɪɫɚɧɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɫɰɟɧɟɩɪɟɦɚɭɧɚɩɪɟɞɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɦɝɨɞɢɲʃɟɦɪɚɫɩɨɪɟɞɭɩɨ
ɦɨɞɟɥɭɩɪɢʁɚɜɟɧɚʁɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫ
ȼ ɉɨɤɪɟɬɚʃɟɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟɡɚɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɚɪɯɢɜɚɡɚɞɢɝɢɬɚɥɧɭ
ɝɪɚɻɭ

ɉɨɞɫɬaʄɢɞɢɝɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɭɤɭɥɬɭɪɧɟɛɚɲɬɢɧɟɢɫɬɜɚɪɚʃɟɡɚʁɟɞɧɢɰɚɨɤɭɩʂɟɧɢɯɨɤɨɧɚɫɥɟɻɚȽɪɚɞɚɭɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ

1. ɍɜɟɫɬɢɧɨɜɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɭɩɨɫɬɨʁɟʄɢɤɨɧɤɭɪɫȽɍ ɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
(ɨɛɥɚɫɬɫɚɜɪɟɦɟɧɨɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ) ɝɞɟɫɟɩɨɫɟɛɧɨɜɪɟɞɧɭʁɭɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɤɨʁɢɩɨɜɟɡɭʁɭɧɚɫɥɟɻɟɢɫɚɜɪɟɦɟɧɨɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ

ɉɨɞɫɬɚʄɢɨɬɤɪɢɜɚʃɟɢɭɩɨɬɪɟɛɭɡɚɛɨɪɚɜʂɟɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɢɤɨɪɢɲʄɟʃɟɤɭɥɬɭɪɧɟɛɚɲɬɢɧɟɤɚɨɢɧɫɩɢɪɚɰɢʁɟɡɚɫɚɜɪɟɦɟɧɨɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɨ

Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ
ɭɞɪɭɠɟʃɚɭɤɭɥɬɭɪɢ

1. ɉɨɧɨɜɨɩɨɤɪɟɧɭɬɢɢɚɤɬɭɟɥɢɡɨɜɚɬɢɩɪɨʁɟɤɚɬɒɟɬʃɟɤɪɨɡɧɚɫɥɟɻɟ
ɭɨɤɜɢɪɭɩɪɨʁɟɤɬɚ ɇɨɜɢɋɚɞȿɜɪɨɩɫɤɚɩɪɟɫɬɨɧɢɰɚɤɭɥɬɭɪɟɢ
ɭɤʂɭɱɢɬɢɞɢɪɟɤɬɧɨɝɪɚɻɚɧɟɭɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɭ

ȿɞɭɤɨɜɚɬɢɨɫɧɚɠɢɬɢɢɭɤʂɭɱɢɬɢɝɪɚɻɚɧɟɭɩɪɨɰɟɫɟɫɬɜɚɪɚʃɚɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɟɢɨɱɭɜɚʃɚɤɭɥɬɭɪɧɟɛɚɲɬɢɧɟ

12. мај 2021.
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ɨɤɬɨɛɚɪ
2021.

3. ɈɛʁɚɜɢɬɢɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɤʃɢɝɭɇɨɜɢɋɚɞȿɉɄɫɚɧɚɜɨɻɟʃɟɦɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ
ɞɚɬɭɦɚɢɥɨɤɚɰɢʁɚɩɪɨɝɪɚɦɚ

- ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟɤʃɢɝɟɇɨɜɢɋɚɞ
2022

- ɛɪɨʁɭɤʂɭɱɟɧɢɯɭɦɟɬɧɢɤɚɢɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɡɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ

2021-2022.

2021-2022.

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ ɭɫɚɪɚɞʃɢ
ɫɚ Ɏɨɧɞɨɦɡɚɟɜɪɨɩɫɤɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ
Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ

3. ɉɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɦɟɪɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɫɦɟɪɟɧɢɯɤɚɭɤɥɚʃɚʃɭ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɟɩɪɟɤɚɡɚɚɩɥɢɰɢɪɚʃɟɝɪɚɞɫɤɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɧɚɮɨɧɞɨɜɟȿɜɪɨɩɫɤɟɭɧɢʁɟɢɞɪɭɝɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɮɨɧɞɨɜɟ

4. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɞɜɟɨɛɭɤɚɝɨɞɢɲʃɟɡɚɩɢɫɚʃɟ ȿɍɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɦɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭ ɫɚɎɨɧɞɨɦɡɚȿɜɪɨɩɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ

5. ɉɨɛɨʂɲɚɬɢɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɤɭɥɬɭɪɧɨʁɫɰɟɧɢɨ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɦɩɪɢɥɢɤɚɦɚɡɚɚɩɥɢɰɢɪɚʃɟɧɚɢɧɨɫɬɪɚɧɟɮɨɧɞɨɜɟ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɎɨɧɞɚɰɢʁɟɇɨɜɢɋɚɞɄɅȿɊ-ɚɢȿɍɢɧɮɨɤɭɬɤɚ

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

2022.

- ɩɨɤɪɟɬɚʃɟɤɨɧɤɭɪɫɚ
- ɛɪɨʁɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯɪɚɞɧɢɤɚ

- ɛɪɨʁɞɢɫɬɪɢɛɭɢɪɚɧɢɯɩɨɡɢɜɚɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɰɟɧɟ

- ɛɪɨʁɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɨɛɭɤɚɡɚɩɢɫɚʃɟ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

- ɛɪɨʁɭɫɩɟɲɧɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯȿɍɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ

- ɛɪɨʁɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫ
- ɛɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯɢɧɮɨɞɚɧɚ

- ɤɨɧɬɢɧɭɪɚɧɚɞɢɧɚɦɢɤɚɩɨɞɪɲɤɟɥɨɤɚɥɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɱɢʁɢɫɭɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɩɨɞɪɠɚɧɢɤɪɨɡɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɮɨɧɞɨɜɟ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

1. ɉɨɤɪɟɧɭɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɨɡɢɜ ɡɚɩɨɞɪɲɤɭɦɨɛɢɥɧɨɫɬɢɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɪɚɞɧɢɤɚɡɚɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟɭɱɟɲʄɟɧɚɫɬɪɭɱɧɢɦɫɤɭɩɨɜɢɦɚɢɥɢ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɢɦɚɢɞɪɭɝɢɦɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɦɚɨɞɧɨɫɧɨɡɚɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɪɚɞ
ɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɭɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

ɉɨɞɪɠɚɬɢɦɨɛɢɥɧɨɫɬɤɭɥɬɭɪɧɢɯɪɚɞɧɢɤɚ

2021-2022.

2021

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢ
Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ

2. ɉɨɛɨʂɲɚɬɢɜɢɞʂɢɜɨɫɬɤɨɧɤɭɪɫɚɡɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɩɨɞɪɠɚɧɢɯɤɪɨɡɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɮɨɧɞɨɜɟɤɪɨɡɫɥɟɞɟʄɟɦɟɯɚɧɢɡɦɟ
- Ȼɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɢɦʁɚɜɧɢɦɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟɦɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚʁɦɚʃɟɞɜɚ
ɦɟɫɟɰɚɩɪɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ 
- Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦʁɚɜɧɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟɤɨɧɤɭɪɫɚ ɢɧɮɨɞɚɧɢ ɡɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟɤɭɥɬɭɪɧɟɫɰɟɧɟ
- ɈɛʁɚɜɨɦɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɚʁɬɨɜɢɦɚȽɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢɎɨɧɞɚɰɢʁɟɇɨɜɢ
ɋɚɞɢɲɬɚɦɩɚɧɢɦɦɟɞɢʁɢɦɚ

2021-2022.

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ

1. ɇɚɫɬɚɜɢɬɢɫɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɤɨɧɤɭɪɫɚɡɚɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɩɨɞɪɠɚɧɢɯɤɪɨɡɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɮɨɧɞɨɜɟ

ɉɨɞɪɠɚɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɤɨʁɟɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚɤɨɧɤɭɪɢɲɭɡɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɮɨɧɞɨɜɚ

ɢ
2022.

2. ɉɨɞɫɬɢɰɚɬɢɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɭɦɟɬɧɢɤɚɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɢ
ɭɱɟɲʄɟɝɪɚɞɨɜɚȿɜɪɨɩɫɤɢɯɩɪɟɫɬɨɧɢɰɚɤɭɥɬɭɪɟɢɝɪɚɞɨɜɚɩɨɛɪɚɬɢɦɚ Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ
ɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚɇɨɜɢɋɚɞ

страна 900. – Броj 20
12. мај 2021.

Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢɭɫɬɚɧɨɜɟ
Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ

ɍɫɬɚɧɨɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
2021-2022.

2021-2022.

2021-2022.

4. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɩɨɫɟɬɟɫɬɪɚɧɢɯɧɨɜɢɧɚɪɚɢɞɪɭɝɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɦɟɞɢʁɚɬɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɤɚɤɨɛɢɫɟɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚɩɭɛɥɢɤɚ
ɭɩɨɡɧɚɥɚɫɚɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɢɤɭɥɬɭɪɧɢɦɧɚɫɥɟɻɟɦɇɨɜɨɝɋɚɞɚɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɚɡɚɩɨɫɟɬɭɝɪɚɞɭɭɧɚɪɟɞɧɢɦɝɨɞɢɧɚɦɚ

3. Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ1 ɞɨɫɬɚɜʂɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɤʃɢɝɭɫɚ
ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚɢɬɟɪɦɢɧɢɦɚɌɈɇɋ-ɭ

2. Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɥɢɫɬɭɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɇɨɜɢɋɚɞ2 ɌɈɇɋ-ɭɤɚɤɨɛɢɛɟɡɨɞɥɚɝɚʃɚɡɚɩɨɱɟɥɚ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚɩɪɨɝɪɚɦɚɤɚɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁɩɭɛɥɢɰɢ

ɌɈɇɋɢɎɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢ
ɋɚɞ

Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞɚ
2021

Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ

1. ɈɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢɪɟɞɨɜɧɟɫɚɫɬɚɧɤɟɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɌɈɇɋ-ɚɢɎɨɧɞɚɰɢʁɟ
Ƚɍɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɇɨɜɢɋɚɞ2021 ɢɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɭɫɚɪɚɞʃɭɤɚɤɨɛɢɫɟɲɬɨ
ɛɨʂɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɨɩɪɨɝɪɚɦɡɚɝɨɞɢɧɟ ɢɇɨɜɢɋɚɞɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚɨ Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ
ɧɚɤɭɥɬɭɪɧɨʁɢɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨʁɦɚɩɢȿɜɪɨɩɟ

2021.

ɤɪɚʁ
ɝɨɞɢɧɟ

2021.

2021-2022.

ɉɨɞɪɠɚɬɢɪɚɡɜɨʁɤɭɥɬɭɪɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚ

4. ɉɨɞɫɬɚʄɢɤɭɥɬɭɪɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟɞɚɭɨɤɜɢɪɭɝɨɞɢɲʃɢɯɩɥɚɧɨɜɚ
ɩɥɚɧɢɪɚʁɭɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɟɡɚɩɨɞɪɲɤɭɫɬɪɭɱɧɨɦ
ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɭɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

3. ɇɚɫɬɚɜɢɬɢɫɚɪɚɡɜɨʁɟɦɩɪɨɝɪɚɦɚÄɍɦɟɬɧɢɤɭɝɨɫɬɢɦɚ³ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢ
ɪɚɡɜɨʁɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɡɚɫɦɟɲɬɚʁɢɛɨɪɚɜɚɤɭɦɟɬɧɢɤɚ
Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɇɨɜɢɋɚɞ

2. ɇɚɫɬɚɜɢɬɢɫɚɩɨɞɪɲɤɨɦɥɨɤɚɥɧɨʁɭɦɟɬɧɢɱɤɨʁɫɰɟɧɢɡɚɫɬɜɚɪɚʃɟɭ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭɤɪɨɡɩɪɨɝɪɚɦÄɍɦɟɬɧɢɤɭɝɨɫɬɢɦɚ³Ɏɨɧɞɚɰɢʁɟɇɨɜɢ
ɋɚɞȿɉɄ

- ɩɨɜɟʄɚɧɛɪɨʁɫɬɪɚɧɢɯ ɧɨɜɢɧɚɪɚɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɟɞɢʁɚ ɤɨʁɢɦɚɫɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɢɤɭɥɬɭɪɧɢɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

- ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟɤʃɢɝɟɢɜɟʄɢɩɪɨɰɟɧɚɬ
ɩɨɫɟɬɟɤɭɥɬɭɪɧɢɦɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚɨɞɫɬɪɚɧɟ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ

- ɜɟʄɢɛɪɨʁɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚɢɡɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɧɚ
ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɦɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚɩɪɨʁɟɤɬɚɇɨɜɢ
ɋɚɞȿɉɄ

- ɭɜɟʄɚɧɛɪɨʁ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ ɭ
ɇɨɜɨɦɋɚɞɭɭɢɝɨɞɢɧɢ

- ɛɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɩɨɞɪɠɚɧɢɯɡɚɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟɭ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

- ɛɪɨʁɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɚɦɟʃɟɧɢɯɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ

- ɛɪɨʁɩɨɞɪɠɚɧɢɯɥɨɤɚɥɧɢɯɭɦɟɬɧɢɤɚɡɚ
ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɟɩɪɨʁɟɤɬɟɭɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ
- ɛɪɨʁɥɨɤɚɥɧɢɯɞɨɥɚɡɧɢɯɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚ

12. мај 2021.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Број 20 – страна 901.

страна 902. – Броj 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Акциони план објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-3/2021-126-II
7. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

12. мај 2021.

I. Образује се Комисија за остваривање помоћи за
озакоњење стана или породичне куће (у даљем тексту:
Комисија).
II. Задаци Комисије су да:
- распише и објави јавни позив за остваривање помоћи
за озакоњење стана или породичне куће у дневном
листу „Дневник“, на сајту Града Новог Сада www.
novisad.rs и на сајту Градске управе за имовину и
имовинско-правне послове www.imovina.novisad.rs,
- разматра захтеве за остваривање помоћи за озакоњење
стана или породичне куће,
- врши бодовање по захтевима чији подносиоци испуњавају услове у складу са законом и подзаконским актима,
- води записник о току поступка,

448
На основу члана 128. став 2. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
22. 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), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА У ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
I. Даје се сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији послова у Заводу за заштиту споменика
културе Града Новог Сада, Нови Сад, који је донео директор Завода за заштиту споменика културе Града Новог
Сада, Нови Сад, 23. априла 2021. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:6/2018-40-II
5. мај 2021. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

- утврди Предлог листе реда првенства за остваривање
помоћи за озакоњење стана или породичне куће и исти
објави у дневном листу „Дневник“, на сајту Града Новог
Сада и на сајту Градске управе за имовину и имовинско-правне послове,
- разматра приговоре изјављене на Предлог листе реда
првенства за остваривање помоћи за озакоњење стана
или породичне куће и исте доставља Градском већу
на решавање,
- утврди Листу реда првенства за остваривање помоћи
за озакоњење стана или породичне куће и исту објави
у дневном листу „Дневник“, на сајту Града Новог Сада
и на сајту Градске управе за имовину и имовинскоправне послове.
III. Комисија има председника, заменика председника,
четири члана, заменике чланова, секретара и заменика
секретара.
IV. У Комисију именују се:
- за председника:
ВЕРА ЗОРИЋ, из Градске управе за имовину и имовинско-правне послове,
- за заменика председника:
ВЕСНА БАБИЋ, из Градске управе за имовину и
имовинско-правне послове,
- за чланове:
1. МИХАЈЛО КНЕЗИ, из Службе извршних органа Града
Новог Сада,
2. ТАТЈАНА ЛЕКИЋ, из Стамбене агенције Града Новог
Сада,
3. ВИОЛЕТА МИЉЕНОВИЋ, из Градске управе за имовину и имовинско-правне послове,
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На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19)
и члана 5. ст. 2-4. Одлуке о помоћи за озакоњење стана
или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 43/19 и 59/20), Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОМОЋИ ЗА
ОЗАКОЊЕЊЕ СТАНА ИЛИ ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ

4. ЈОВАНА ПОПОВИЋ, из Градске управе за имовину
и имовинско-правне послове,
- за заменике чланова:
1. РЕНАТА ПРЕРАДОВИЋ, из Службе извршних органа
Града Новог Сада,
2. ВЛАДИМИР КОМАР, из Стамбене агенције Града
Новог Сада,
3. ПРЕДРАГ ПРЕРАДОВ, из Градске управе за имовину
и имовинско-правне послове,
4. МИЛЕНА УБОРЊИ, из Градске управе за имовину и
имовинско-правне послове.

12. мај 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

- за секретара:
ТАМАРА КРКЉУШ, из Градске управе за имовину и
имовинско-правне послове,
- за заменика секретара:
ДУЊА КНЕЖЕВИЋ, из Градске управе за имовину и
имовинско-правне послове.
V. О накнади за рад председника и чланова Комисије,
као и њихових заменика, одлучује Градоначелник Града
Новог Сада посебним актом.
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:020-124/2021-II
7. мај 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)
и члана 6. ст. 2-4. Одлуке о куповини стана у јавној својини
Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени
лист Града Новог Сада“, број 55/20), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. Образује се Стамбена комисија за доделу стамбене
подршке куповином станова у јавној својини Града Новог
Сада (у даљем тексту: Стамбена комисија).
II. Задаци Стамбене комисије су да:
- распише и објави јавни позив за куповину станова у
јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у Улици
Момчила Тапавице бб, ламела 6, у дневном листу
„Дневник“, на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs
и на сајту Градске управе за имовину и имовинскоправне послове www.imovina.novisad.rs,
- разматра захтеве за куповину станова у јавној својини
Града Новог Сада у Новом Саду у Улици Момчила
Тапавице бб, ламела 6,
- врши бодовање по захтевима чији подносиоци испуњавају услове у складу са законом и подзаконским
актима,
- води записник о току поступка,
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- утврди Предлог листе реда првенства за доделу
стамбене подршке куповином стана у јавној својини
Града Новог Сада у Новом Саду у Улици Момчила
Тапавице бб, ламела 6, и исти објави у дневном листу
„Дневник“, на сајту Града Новог Сада и на сајту Градске
управе за имовину и имовинско-правне послове,
- разматра приговоре изјављене на Предлог листе реда
првенства за доделу стамбене подршке куповином
стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду
у Улици Момчила Тапавице бб, ламела 6, и исте
доставља Градском већу на решавање,
- утврди Листу реда првенства за доделу стамбене
подршке куповином стана у јавној својини Града Новог
Сада у Новом Саду у Улици Момчила Тапавице бб,
ламела 6, и исту објави у дневном листу „Дневник“, на
сајту Града Новог Сада и на сајту Градске управе за
имовину и имовинско-правне послове.
III. Стамбена комисија има председника, заменика председника, четири члана, заменике чланова, секретара и
заменика секретара.
IV. У Стамбену комисију именују се:
- за председника:
ВЕРА ЗОРИЋ, из Градске управе за имовину и имовинско-правне послове,
- за заменика председника:
ВЕСНА БАБИЋ, из Градске управе за имовину и имовинско-правне послове,
- за чланове:
1. МИХАЈЛО КНЕЗИ, из Службе извршних органа Града
Новог Сада,
2. ТАТЈАНА ЛЕКИЋ, из Стамбене агенције Града Новог
Сада,
3. ЈЕЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ ЛАТИНОВИЋ, из Градске
управе за имовину и имовинско-правне послове,
4. ЈОВАНА ПОПОВИЋ, из Градске управе за имовину
и имовинско-правне послове,
- за заменике чланова:
1. РЕНАТА ПРЕРАДОВИЋ, из Службе извршних органа
Града Новог Сада,
2. ВЛАДИМИР КОМАР, из Стамбене агенције Града
Новог Сада,
3. ГОРДАНА ДУДУКОВИЋ, из Градске управе за имовину и имовинско-правне послове,
4. МИЛЕНА УБОРЊИ, из Градске управе за имовину и
имовинско-правне послове.
- за секретара:
ТАМАРА КРКЉУШ, из Градске управе за имовину и
имовинско-правне послове,
- за заменика секретара:
ДУЊА КНЕЖЕВИЋ, из Градске управе за имовину и
имовинско-правне послове.
V. О накнади за рад председника и чланова Стамбене
комисије, као и њихових заменика, одлучује Градоначелник
Града Новог Сада посебним актом.
VI. Стручне и административне послове за потребе
Стамбене комисије обављаће Градска управа за имовину
и имовинско-правне послове.
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VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:020-125/2021-II
7. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

12. мај 2021.

У тачки IV. досадашња подтачка 4. се брише, a подтачке
5. до 111. постају подтачке 4. до 110.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад да:
 паркиралишта уреди, опреми и да постави саобраћајну
сигнализацију у складу са саобраћајним пројектима
и
 да путем средстава јавног информисања обавести
учеснике у саобраћају о условима и могућностима
за коришћење паркиралишта.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 28.5.2021. године.

451
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, 7/21 и 11/21), у тачки III. подтачка 2. се мења
и гласи:
„2. у Улици Игњата Павласа, са 98 паркинг-местом, према
Пројектима број 2998 од 2. фебруара 2007. године који је
израдио Завод и ПС0244 из јула 2013. године, који је
израдило Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис"
Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис),“.
У тачки IV. подтачке 9, 65. и 111. се мењају и гласе:
„9. у Радничкој улици, са 332 паркинг-места према
пројектима бр. ПС0241 из јуна 2013. Године, ПС0276 из
марта 2015. Године, ПС0233-02 из септембра 2020. године
и ПС0444 из септембра 2020. године које је израдио "Паркинг
сервис и према Пројекту број 2342 од 8. септембра 2005.
године, који је израдио Завод,“
„65. у Улици Бранислава Нушића, са 32 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0247-01 из октобра 2020. године,
који је израдио Паркинг сервис,“ и
„111. у Улици Милоша Бајића, са 33 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0281 из септембра 2015. године који је
израдио Паркинг сервис.“
У тачки III. после подтачке 26. брише се „и“ и замењује
са „ , “, после подтачке 27. брише се „ . “ и замењује са „и“
и додаје се подтачка 28. која гласи:
„28. у Улици Др Лазе Станојевића, у дворишту зграде
Скупштине Града Новог Сада, са 55 паркинг-места, према
Пројекту ПИО-01/21 из априла 2021. године, који је израдило
РМАР Рајко Митровић ПР.“.

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-34-3415/2021
28. април 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

452
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, 61/19 и 9/21), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА
ЗА БИЦИКЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА
I. Одређују се општа паркиралишта за бицикле на
следећим локацијама:
 на углу Фрушкогорске и Ресавске улице,
 у улици Модене,
 у дворишту Полицијске управе Нови Сад, Булевар
Краља Петра I бр.11,
 у Пастеровој улици бр.30,
 на Булевару ослобођења бр.53,
 на углу Булевара Европе и улице Теодора Павловића
бр.38
 у улици Максима Горког, наспрам Трга царице Милице
бр.2-4,
 у Темеринској улици бр.173,

12. мај 2021.






СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

у улици Вере Павловић бр.3,
на Булевару Михајла Пупина бр.25,
на Булевару Михајла Пупина бр.26,
на Булевару ослобођења бр.88 и
на Булевару цара Лазара бр.7.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да
паркиралишта из тачке I. овог решења уреди, опреми и да
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном
пројекту број ПС0453 из марта 2021. године, који је израдио
Паркинг сервис.
III. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
V. Рок за извршење овог решења је 28. мај 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-34-3537/2021
7. мај 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

453
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, 61/19 и 9/21), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА ЗА БИЦИКЛЕ
НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА У НОВОМ САДУ
I. У Решењу о одређивању општих паркиралишта за
бицикле на више локација у Новом Саду ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 47/2018) у тачки I. подтачка 2. се
брише се а досадашње подтачке 3. до 20. постају подтачке
2. до 19.
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II. 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-34-3539/2021
7. мај 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

454
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 - 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 УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ
И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА
ФРУШКОГОРСКОМ ПУТУ У СРЕМСКОЈ
КАМЕНИЦИ
I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализације на Фрушкогорском путу у
Сремској Каменици.
II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја
број: С-142/21 од 9.4.2021. 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 7. јун 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-34-3540/2021
7. мај 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.
449

Градско веће
450
444

445

446

Решење о разрешењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за опште послове (Брајковић Дуња)

889

Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске управе за инспекцијске послове (Лакетић Мирослав)

889

Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за инспекцијске послове (Вујиновић
Синиша)

452

Градоначелник
453
447
448

Aкциони план културног развоја Града
Новог Сада за период 2021-2022. године
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији
послова у Заводу за заштиту споменика
културе Града Новог Сада

Страна

Решење о образовању и именовању
Комисије за остваривање помоћи за
озакоњење стана или породичне куће

902

Решење о образовању и именовању
Стамбене комисије за доделу стамбене
подршке куповином стана у јавној својини
Града Новог Сада

903

Градска управа за саобраћај и путеве
451

890

Предмет

890
454

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

904

Решење о одређивању општих паркиралишта за бицикле на територији Града
Новог Сада

904

Решење о измени Решења о одређивању
општих паркиралишта за бицикле на
више локација у Новом Саду

905

Решење о постављању успоривача брзине и саобраћајне сигнализације на Фрушкогорском путу у Сремској Каменици

905

902

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

