СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XL - Број 22

НОВИ САД, 24. мај 2021.

ГРАД НОВИ САД

примерак 100,00 динара

У часове пружања услуге урачунава се време ангажовања
персоналног асистента на активностима уређеним Правилником о ближим условима и стандардима за пружање
услуга социјалне заштите („Службени гласник РС“, бр.
42/13, 89/18 и 73/19), а према идентификованим потребама
корисника и могућностима пружаоца услуге.“

Градско веће

459
На основу члана 39б став 3. 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 54. седници од 14. маја
2021. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ
ТРОШКОВА ЗА УСЛУГУ ПЕРСОНАЛНЕ
АСИСТЕНЦИЈЕ
Члан 1.
У Правилнику о ближим условима и поступку за
остваривање права на накнаду трошкова за услугу персоналне асистенције („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
63/19, 32/20 и 49/20) у члану 2. речи: „негу и помоћ“ замењују
се речима: „помоћ и негу другог лица“, а после речи: „самосталности“ додаје се запета и речи: „под условом да има
пријављено пребивалиште на територији Града Новог Сада
у последњих годину дана“.
Члан 2.

Члан 5.
После члана 5. додају се нови чл. 5а, 5б, 5в и 5г који
гласе:
„Члан 5а
Број часова за које корисник може да оствари право у
складу са чланом 5. став 1. овог правилника може се, према
процени пружаоца услуге, увећати због значајно измењених
или погоршаних породичних и других околности, услед
којих је повећана упућеност корисника на помоћ и подршку
других.
Укупан број увећаних часова из става 1. овог члана не
може да пређе 30% од укупног броја утврђених часова
недељно за све кориснике код једног пружаоца услуге.
Увећан број часова накнаде трошкова из става 2. овог
члана корисник може да оствари уколико достави доказ о
повећаном обиму радног или друштвеног ангажовања,
односно већем броју сати редовног или индивидуалног
образовног програма у који је укључен, као и доказ о
испуњености најмање једног од следећих услова:
1. погоршање здравственог стања оба родитеља или
партнера корисника који му пружају помоћ и подршку,
које се доказује извештајем лекара специјалисте да
се ради о најтежим обољењима,

Члан 3.

2. губитак подршке члана породице корисника, услед
смрти, болести или пресељења, који се доказује изводом из матичне књиге умрлих, извештајем лекара
специјалисте, пријавом пребивалишта и овереном
изјавом,

У члану 4. став 1. после речи: „само са“ додаје се реч:
„једним“.

3. осамостаљење корисника – доказ: оверена изјава
корисника да живи сам у домаћинству.

У ставу 4. после речи: „начин пружања услуге“ додаје
се запета и речи: „у складу са потребама корисника дефинисаним индивидуалним планом услуге,“.

Пружалац услуге је дужан да, уз предлог за повећање
броја часова накнаде, достави писану изјаву да наведеним
повећањем неће прећи број часова утврђен у ставу 2. овог
члана.

У члану 3. став 3. алинеја прва речи: „негу и помоћ“
замењују се речима: „помоћ и негу другог лица“.

Члан 4.
Члан 5. мења се и гласи:
„Члан 5.
Право на накнаду трошкова корисник може да оствари
за највише 40 часова недељно.

Члан 5б
Број часова за које корисник може да оствари право на
накнаду трошкова може се, према процени пружаоца услуге,
увећати и до нивоа целодневне свакодневне подршке,
уколико корисник са процењеним I степеном подршке
достави:
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1. оверену изјаву да живи сам у домаћинству, и
2. извештај лекара специјалисте да му је због нарочито
погоршаног здравственог стања неопходна помоћ и
нега другог лица 24 часа дневно.
Пружалац услуге је дужан да, уз предлог за повећање
броја часова накнаде трошкова, достави писану изјаву да
наведеним повећањем неће прећи број корисника који могу
да остваре право на накнаду трошкова за целодневну свакодневну подршку, утврђен актом Градског већа Града
Новог Сада.
Члан 5в
Број часова за које корисник може да оствари право на
накнаду трошкова може се, на предлог пружаоца услуге
или на захтев корисника, смањити уколико престану околности по основу којих је кориснику признато право на већи
број часова накнаде.
Члан 5г
Право на накнаду трошкова престаје: престанком радног
или друштвеног ангажовања корисника, престанком статуса
ученика или студента, пресељењем, смештајем корисника
у установу социјалне заштите или другу породицу и одустанком корисника од услуге.
О повећању или смањењу броја часова накнаде трошкова, као и о престанку права на накнаду трошкова, одлучује
Центар за социјални рад.“.
Члан 6.
У члану 6. став 3. мења се и гласи:
„Број корисника за које се обезбеђује накнада трошкова,
као и број корисника који могу да остваре право на накнаду
трошкова за увећан број часова из члана 5б став 1. овог
правилника, утврђује се за сваку буџетску годину актом
Градског већа Града Новог Сада, у складу са могућностима
буџета.“
Члан 7.
Услови за остваривање права на накнаду трошкова
преиспитују се у октобру текуће године за наредну годину,
уз обавезу корисника да Центру за социјални рад достави
доказ да је и даље радно или друштвено ангажован, односно да је укључен у редовни или индивидуални образовни
програм, као и друге доказе на основу којих произилази
потреба за остваривањем права на накнаду трошкова.

Редни
Назив носиоца програма
број

1.

Одбојкашки клуб „NS
VOLLEY TEAM”

Назив програма
Термини у спортском
простору као
подршкаквалитетном
тренажно такмичарском
процесу

24. мај 2021.
Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 698/2021-II
14. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

460
На основу члана 15. став 1. Одлуке о остваривању
потреба и интереса грађана у области спорта на територији
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 81/16) и члана 22. став 5. Правилника о одобравању
и финансирању програма којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта на територији Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17),
а у вези са чланом 137. став 1. тач. 4, 9, 11. и 15. Закона о
спорту (''Службени гласник РС'', број 10/16), а поводом
Јавног позива за доделу средстава за реализацију посебних програма којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта на територији Града Новог Сада
у 2021. години од 22. фебруара 2021. године, на предлог
Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града Новог Сада, Градско веће
Града Новог Сада на 53. седници одржаној 11. маја 2021.
године доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У
2021. ГОДИНИ
I. Овим решењем одобравају се посебни програми спортских организација са територије Града Новог Сада у 2021.
години и утврђује се појединачан износ средстава за 91
спортску организацију у укупном износу средстава од
15.000.000,00 динара.
Средства из става 1. ове тачке распоређују се на:

Област спорта

Одобрена
средстава

15 Рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у
државној својини чији је корисник Град и
спортских објеката у својини Града кроз 100.000,00
одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.

24. мај 2021.
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2.

Карате клуб „НОКАЧИ“

3.

НОВОСАДСКИ ЏУДО
КЛУБ

4.

КОШАРКАШКИ КЛУБ
"SPORT'S WORLD"

5.

6.

7.

Куглашки клуб “Бачка”

Едукација и унапређење
талентованих у нашем
клубу «Нокачи»

Број 22 – страна 913.

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортско100.000,00
здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање,

Пролећни џудо камп

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима,

300.000,00

«Ради јаче,буди бољи!»

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима,

100.000,00

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима,

200.000,00

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима,

150.000,00

Куглашки камп Бачка
2021

Рукометни клуб “Растимо”

„РУКОМЕТНИ КАМП
РАСТИМО – ТВОРАЦ
НОВИХ АСОВА“

Савате клуб
"ВОЈВОДИНА"

Спортско-здравствено и
антидопинг образовање
спортиста и спортских
стручњака СК Војводина

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортско100.000,00
здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање,

Закуп спортске сале

15 Рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у
државној својини чији је корисник Град и
спортских објеката у својини Града кроз 100.000,00
одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.

8.

БОДИ БИЛДИНГ И
ФИТНЕС КЛУБ "ОЛИМП"

9.

СПОРТСКО
РЕКРЕАТИВНО
УДРУЖЕЊЕ "CROSSFIT
NS"

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортскоУнилатералним вежбама
100.000,00
здравственог образовања спортиста,
до здравије омладине
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање,

Спортски клуб "СПЕНС"

Куглашки камп Нови Сад
2021

10.

11.

Спортско удружење “КОШ
888“

Редован тренажан
процес за успешнији
напредак и развој деце

12.

"клуб одбојке на песку
"ŠTRAND VOLLEY"

камп талентованих
одбојкашица на
Златибору

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима,

100.000,00

15 Рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у
државној својини чији је корисник Град и
спортских објеката у својини Града кроз 100.000,00
одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.
4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима,

300.000,00
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24. мај 2021.

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортско150.000,00
здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање,

13.

СПОРТСКО ДРУШТВО
"МИЛАН ПЕТРОВИЋ"

Корак даље

14.

СОКОЛСКО ДРУШТВО
"ВОЈВОДИНА" НОВИ
САД

Камп талентованих
спортиста

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима,

15.

Женски рукометни клуб
"ВОЈВОДИНА"

Камп за спортски развој
талентованих
рукометашица - ЖРК
ВОЈВОДИНА 2021

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима,

16.

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ
РЕАЛНОГ АИКИДОА
ФУТОГ

Спортски камп и реалног
аикидоа и Ју јутсуа

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима,

300.000,00

17.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ
"ВОЈВОДИНА"

Воша камп 2021

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима,

80.000,00

18.

Женски Одбојкашки Клуб
"Нови Сад"

Реализација спортског
кампа и тренажног рада
са талентованим
одбојкашицама Н.Сада

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима,

300.000,00

Коришћење објекта за
обављање спортских
активности

15 Рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у
државној својини чији је корисник Град и
спортских објеката у својини Града кроз
одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта

19.

КЛУБ РЕАЛНОГ
АИКИДОА И ЈУ-ЈУТСУ
“НОВИ САД“

220.000,00

300.000,00

50.000,00

20.

Спортско
9 Унапређење заштите здравља спортиста
рекреативноудружење за
и обезбеђивање адекватног спортскодецу и омладину са
„Ми можемо и ми хоћемо“
здравственог образовања спортиста,
посебним потребама
посебно младих, укључујући и антидопинг 650.000,00
“ДЕЛФИН”
образовање

21.

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ
ЗА ЏУДО СПОРТ "НС
021"

Семинар “Заштити дете,
чувај спорт”.

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортско150.000,00
здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање

КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА
"НОВИ САД"

„Унапређење здравља
спортиста2021.“

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортско100.000,00
здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање

23.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ
"ЈЕДИНСТВО" РУМЕНКА

Обезбеђење услова и
организовање спортских
кампова за спортски
развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада

24.

Шаховски клуб
"Еђшег"

Спречавање негативних
појава у спорту (допинг,
насиље и недолично
понашање, намештање
спортских резултата и д

22.

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

500.000,00

11 Спречавање негативних појава у спорту
(допинг, насиље и недолично понашање, 100.000,00
намештање спортских резултата и др.)

24. мај 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 22 – страна 915.

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

50.000,00

25.

Коњички Клуб Викинг

КАМП ТАЛЕНТОВАНИХ
ПРЕПОНАША 2021.
године.

26.

Стрељачка дружина
"Нови Сад 1790"

„Међународни камп
талентованих и врхунских
стрелаца 2021“

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

100.000,00

27.

"СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ
ГРАДА НОВОГ САДА"

Међународни камп
талентованих стрелаца
са инвалидитетом 2021

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

50.000,00

28.

Спортски клуб "Биатлон"

Летњи биатлон и таргет
спринт камп
талентованих 2021

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима,

50.000,00

29.

"ВИВА ДАНЦЕ"
СПОРТСКИ КЛУБ

”ФЕР ДЕНС”

Фудбалски клуб "Борац"

Обезбеђење услова и
организовање спортских
кампова за спортски
развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

100.000,00

31.

Фудбалски клуб
"Младост" Нови Сад

Обезбеђење услова и
организовање спортских
кампова за спортски
развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

100.000,00

32.

Фудбалски клуб
"Фрушкогорски партизан"

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

100.000,00

33.

"ХЕТТРИК ЛИГА
РЕКРЕАТИВАЦА"

30.

КАМП ТАЛЕНТОВАНИХ
ФУДБАЛЕРА 2021.

11 Спречавање негативних појава у спорту
(допинг, насиље и недолично понашање,
150.000,00
намештање спортских резултата и др.)

Финални турнир,првенство 11 Спречавање негативних појава у спорту
Србије у рекреативном
(допинг, насиље и недолично понашање, 50.000,00
мини фудбалу 2021.
намештање спортских резултата и др.)

34.

Фудбалски клуб "БАЧКА"

ИГРАЈ ФУДБАЛ БУДИ
СРЕЋАН“

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортско50.000,00
здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање

35.

Фудбалски клуб “Јуниор
Петроварадин“

Стоп насиљу фудбал је
игра

11 Спречавање негативних појава у спорту
(допинг, насиље и недолично понашање, 150.000,00
намештање спортских резултата и др.)

36.

Боћарско спортско
удружење "УСПОН ОСИ"

БОЋАРСКИ КАМП ОСИ
– ФУТОГ 2021.

37.

Кошаркашки клуб "Стар"

Кошаркашки таленти

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима,

100.000,00

11 Спречавање негативних појава у спорту
(допинг, насиље и недолично понашање, 300.000,00
намештање спортских резултата и др.)
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24. мај 2021.

38.

Коњички клуб Граничар

Обезбеђење услова и
организовање спортских
кампова за спортски
развој талентованих
спортиста и унапређење
квалитета стручног рада
са њима

39.

Фудбалски клуб
"Миланело"

Миланело ФЕР ПЛЕЈ

11 Спречавање негативних појава у спорту
(допинг, насиље и недолично понашање, 50.000,00
намештање спортских резултата и др.)

40.

Женски кошаркашки клуб
"Пролетер"

Школица кошарке за
девојчице у нашем граду

11 Спречавање негативних појава у спорту
(допинг, насиље и недолично понашање, 150.000,00
намештање спортских резултата и др.)

41.

Друштво спорт за све
"Партизан II"

Заштитимо се и будимо
здрави у условима
пандемије

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортскоздравственог образовања спортиста,
50.000,00
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање

42.

СПОРТСКО
РЕКРЕАТИВНО
УДРУЖЕЊЕ
"SPORTISIMO KIDS"

Спортски дан на
Детелинари

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортско150.000,00
здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање

43.

КОЊИЧКИ КЛУБ
"ПЕТРАС"

Припремни Петрас кам за
сезону 2021.

44.

МОТОНАУТИЧКИ КЛУБ
"МОТОЏЕТ"

“Мотонаутички камп“

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

200.000,00

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

100.000,00

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

50.000,00

Припреме талентованих
плиавача пливачког клуба
Нови Сад у олимпијском
базену

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

150.000,00

46.

ФУДБАЛСКИ
КЛУБ"ВЕТЕРНИК"

Камп Ветерник 2021

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

200.000,00

47.

Коњички Клуб "КОЊИЧКИ
ЦЕНТАР НОВОСАДСКИ
САЈАМ"

Припремни камп за
талентоване такмичаре

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

250.000,00

48.

Рукометни клуб
"Петроварадин"

Камп талентованих
рукометашица 2021

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

150.000,00

45.

49.

Пливачки клуб "НОВИ
САД"

СПОРТСКО ТЕКВОНДО
УДРУЖЕЊЕ СПАРТА

Tеквондо радионицa за
младе спортисте

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортско150.000,00
здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање

24. мај 2021.

50.

51.

Шаховски савез Новог
Сада

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Изнајмљивање спортске
сале за одржавање
турнира у организацији
Шаховског савеза Новог
Сада

15 Рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у
државној својини чији је корисник Град и
спортских објеката у својини Града кроз 300.000,00
одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта

Фудбалске
9 Унапређење заштите здравља спортиста
радионицеуциљу унапређ
и обезбеђивање адекватног спортскоФудбалски клуб "DERBY ењаспортскогиздравствен
здравственог образовања спортиста,
50.000,00
2015"
огобразовања иправилног
посебно младих, укључујући и антидопинг
развојамладихфудбалера
образовање
у 2021. години
Удружење Спорт за све
"Релакс"

"ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ" ЕДУКАЦИЈЕ ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ
ЗДРАВЉА СПОРТИСТА

53.

Спортски клуб "Стар"

Камп за спортски развој
талентованих
одбојкашица и
унапређење квалитета
стручног рада са њима

54.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ
ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
"СПИН"

Едукација особа са
инвалидитетом 2021

55.

Женски фудбалски клуб
"ВОЈВОДИНА"

Камп за талентоване
фудбалерке

52.

Број 22 – страна 917.

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортскоздравственог образовања спортиста,
150.000,00
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање
4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

200.000,00

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортско100.000,00
здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање
4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

200.000,00

15 Рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у
државној својини чији је корисник Град и
спортских објеката у својини Града кроз 250.000,00
одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта.

56.

Голф Клуб Нови Сад

Закуп термина за
спровођење активности
Голф клуба Нови Сад

57.

Спортско кошаркашко
удружење ЛИМАН 3x3

3x3 кампови за развој
талентованих спортиста

Рвачки клуб "Нови Сад"

Додатни тренажни рад у
Леденој дворани
ЈП“Спортски и пословни
центар Војводина“Нови
Сад

15 Рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у
државној својини чији је корисник Град и
спортских објеката у својини Града кроз 400.000,00
одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта

Додатне тренажни рад
на базену

15 Рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у
државној својини чији је корисник Град и
спортских објеката у својини Града кроз 100.000,00
одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта

58.

59.

ПЛИВАЧКИ КЛУБ “АРЕНА
2015“

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

300.000,00

страна 918. – Броj 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

60.

КОШАРКАШКИ КЛУБ
"ЦУБИ"

Усавршавање
индивидуалне
кошаркашке технике 2021

61.

Атлетско спортско
удружење "Борац Футог"

Атлетски дани у Футогу

62.

Атлетски клуб "Борац" са Дани атлетике на Клиси 6
Клисе
година

63.

Друштво спорта за све
“Арена НС“

„Развој спортиста 4.
година“

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

24. мај 2021.

50.000,00

11 Спречавање негативних појава у спорту
(допинг, насиље и недолично понашање, 200.000,00
намештање спортских резултата и др.)
11 Спречавање негативних појава у спорту
(допинг, насиље и недолично понашање, 200.000,00
намештање спортских резултата и др.)
11 Спречавање негативних појава у спорту
(допинг, насиље и недолично понашање, 150.000,00
намештање спортских резултата и др.)

64.

Летњи кошаркашки камп
КОШАРКАШКИ КЛУБ "ЛД"
Крупањ 2021

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

200.000,00

65.

КСНС Летњи
Кошаркашки савез Новог
кошаркашки камп Штранд
Сада
2021.

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

200.000,00

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

200.000,00

66.

КАРАТЕ КЛУБ "СТУДЕНТ"

„ЛЕТЊИ КАРАТЕ КАМП
2021“

67.

ЈУ ЈУТСУ КЛУБ
"СТУДЕНТ"

„ЛЕТЊИ ЈУ ЈУТСУ КАМП
2021“

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

200.000,00

Џудо и самбо клуб Борац

„Џудо камп Борац 2021.“

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

100.000,00

69.

Џудо клуб "Војводина"

„КАМП ЏУДО КЛУБА
ВОЈВОДИНА 2021“,

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

150.000,00

70.

КАРАТЕ КЛУБ "ПАНТЕР
2011"

Карате камп „Пантер
2021“

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

300.000,00

68.

71.

72.

73.

Фудбалски клуб "Црвена
Звезда" Нови Сад

Фудбалски клуб
"МОСКВА"

Женски фудбалски клуб
"Москва"

Турнир пријатељства

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортско150.000,00
здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање

Фудбал је игра –стоп
насиљу

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортско150.000,00
здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање

Фудбал је игра –стоп
насиљу

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортско100.000,00
здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање

24. мај 2021.

74.

75.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Планинарско-смучарско
друштво "Железничар"
Нови Сад

„Усмерена деца =
успешна деца“

Коњички клуб Доњон

Камп талентованих
возача запрега

Број 22 – страна 919.

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортско100.000,00
здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање
4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

200.000,00

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортско300.000,00
здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање

76.

Спортско удружење
"Рода"

Спортско удружење
„Рода“ и Фрушка гора

77.

ПЛЕСНИ КЛУБ "MASTER
DANCE"

Летњи камп за
талентоване плесаче

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

78.

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ
"ДУБЛ"

Камп за развој
бициклистичких талената

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

79.

Стонотениске радионице 9 Унапређење заштите здравља спортиста
у служби спортскои обезбеђивање адекватног спортскоСТОНОТЕНИСКИ КЛУБ
здравственог образовања
здравственог образовања спортиста,
50.000,00
"ДЕТЕЛИНАРА 2015 МГ"
младих стонотенисера у посебно младих, укључујући и антидопинг
2021.г.
образовање

80.

Фудбалски клуб
"Фрушкогорац"

100.000,00

150.000,00

Стоп негативним
појавама у спорту, за
позитивне појаве међу
младима

11 Спречавање негативних појава у спорту
(допинг, насиље и недолично понашање, 100.000,00
намештање спортских резултата и др.)

81.

Академски пливачки клуб
"Индекс"

Здрави ,сигурни и
безбедни на води

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортско100.000,00
здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање

82.

Спортско џудо и самбо
удружење "ДИФ 021"

Здравље бивших
спортиста

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортско250.000,00
здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање

83.

ПЕЊАЧКИ КЛУБ
"АДРЕНАЛИН" НОВИ
САД

Закуп простора са
вештачком стеном у
својини ЈП СПЦ
Војводина

15 Рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у
државној својини чији је корисник Град и
спортских објеката у својини Града кроз 100.000,00
одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта

84.

РУКОМЕТНИ КЛУБ
"АДУТ"

Едукација спречавања
негативних појава у
спорту: „ЛОПТОМ
ПРОТИВ НАСИЉА“

11 Спречавање негативних појава у спорту
(допинг, насиље и недолично понашање, 100.000,00
намештање спортских резултата и др.)

85.

СПОРТСКИ КЛУБ
"СПОРТИКУС"

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортскоСеминар “Заштити себе,
200.000,00
здравственог образовања спортиста,
чувај друге”.
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање

страна 920. – Броj 22
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86.

Самбо Савез града Новог
Сада

Едукативни тренерски
семинар

87.

Боћарски клуб
"Војводина"

КАМП ТАЛЕНТОВАНИХ
БОЋАРА 2021.

88.

89.

90.

91.

24. мај 2021.

9 Унапређење заштите здравља спортиста
и обезбеђивање адекватног спортско200.000,00
здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг
образовање
4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

100.000,00

Клуб ритмичке
гимнастике РИТМИКА

15 Рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у
ДЕСЕТИ МЕЂУНАРОДНИ
државној својини чији је корисник Град и
ТУРНИР У РИТМИЧКОЈ
спортских објеката у својини Града кроз 100.000,00
ГИМНАСТИЦИ „ ТРОФЕЈ
одобравање њиховог коришћења за
НОВОГСАДА 2021“
спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта

Мачевалачки клуб
“Мачеви и Маске“-Нови
Сад

15 Рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у
државној својини чији је корисник Град и
спортских објеката у својини Града кроз 150.000,00
одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта

Фудбалски клуб “Каћ”

ФИТНЕС ЦЕНТАР
"FENIX"

Техничко тактичка
мачевалаца и припрема
за такмичење

"ТАЛЕНТИ НА КАМПУ"

Спортом до осмеха“

4 Обезбеђење услова и организовање
спортских кампова за спортски развој
талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима

15 Рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у
државној својини чији је корисник Град и
спортских објеката у својини Града кроз 250.000,00
одобравање њиховог коришћења за
спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта

УКУПНО:

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог
решења обезбеђена су у оквиру Програма 1301 - Програм
14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 13010001-ПА: Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима, са позиције 350 - Дотације невладиним организацијама - економска класификација 481,
извор финансирања 01, а по Финансијском плану прихода
и примања и расхода и издатака Градске управе за спорт
и омладину за 2021. годину са позиције 350.01 – Дотације
осталим непрофитним институцијама, синтетички конто
4819 у износу од 348.000.000,00 динара.
III. У случају када се носиоцу програма за реализацију
одобреног посебног програма доделе мања средства од
средстава наведених у финансијском плану програма,
носилац програма је обавезан да пре закључења уговора
о реализовању посебног програма усклади финансијски
план програма и план реализације програмских активности
са висином додељених средстава и одобреним активностима на реализацији програма, и да достави Градској
управи за спорт и омладину допуну, односно измену пред-

400.000,00

15.000.000,00

ложеног програма усаглашену са висином одобрених средстава.
IV. Средства за реализацију посебних програма из тачке
I. овог решења преносиће се на основу овог решења и
уговора о реализовању посебног програма закљученог са
Градском управом за спорт и омладину сразмерно оствареним приходима и примањима буџета Града Новог Сада.
V. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града
Новог Сада''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2021-159-II
11. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

24. мај 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр,
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19 – др. закон и 9/20) и члана 3. став 2. Одлуке о отуђењу
грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/15, 8/16, 74/16,
38/18, 45/18 и 31/19), Градско веће Града Новог Сада на
54. седници од 14. маја 2021. године, доноси

Број 22 – страна 921.

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2021. ГОДИНУ
I. У Решењу о Програму отуђења грађевинског земљишта
за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
1/21 и 12/21) у Програму отуђења грађевинског земљишта
за 2021. годину, који чини саставни део Решења у Табели:
„I. Програм отуђења грађевинских парцела у својини Града
Новог Сада“, после тачке 39. додају се тач. од 40. до 48.
које гласе:

„
40. Каћ – ул. Раде Добановачког

2476/11

Каћ

380

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк.

41. Каћ – ул. Раде Добановачког

2476/12

Каћ

381

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк.

42. Каћ – ул. Раде Добановачког

2476/13

Каћ

520

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк.

43. Каћ – ул. Владимира Роловића

2476/9

Каћ

526

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк.

3541/111

Каћ

1623

пословни простор и
складиште

ВП до П+1

45. Каћ – ул. Стефана Немање

429/6

Каћ

918

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк.

46. Каћ – ул. Стефана Немање

429/7

Каћ

978

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или П+1+Пк.

2093/2

Руменка

450

породично становање

До П+1+Пк

3541/86

Каћ

571

пословни простор и
складиште

ВП до П+1

44. Каћ – ул. Партизанска

47.

Руменка – ул. Светозара
Марковића Тозе

48. Каћ – ул. Партизанска

„
II. У Табели: „II. Програм отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада“, после тачке 9. додају се тач. од
10. до 12. које гласе:
„
Петроварадин – ул.
10.
Прерадовићева бр. 71

43 (обим удела
1466/1 Петроварадин
Града је 12/96

вишепородично
становање средњих
густина са линијским
центром

П+2+Пк

11. Ветерник – ул. Лептирова

4160/2

Ветерник

39

породично становање

До П+1+Пк

12. Футог – ул. Ђуре Ђаковића

5814/10

Футог

55

породично становање

До П+1+Пк
„

III. У Табели: „III. Програм отуђења на основу правноснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу
објекта и формирање грађевинске парцеле“, после тачке 6. додају се тач. од 7. до 9. које гласе:

7.

Футог – ул. Ђуре
Ђаковића

5814/5 и
5816/5

Футог

177

породично становање

изграђено П+Пк
и помоћни П

8.

Телеп – ул. Киш Ернеа

2078/4

Нови Сад II

446

породично становање

изграђено стамбенопословни П+1+Пк,
стамбени П+1, стамбени
П+1+Пк и помоћни П

9.

Буковац – ул. Краља
Петра I

292/1

Буковац

459

породично становање

изграђено П+1

страна 922. – Броj 22
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IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 351-1/2021-268-II
14. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

462
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 58/20), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града
Новог Сада, на 54. седници од 14. маја 2021. године, доноси

„2.

24. мај 2021.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ
УСТАНОВУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"
НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ
I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за
2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број
7/21), у Програму инвестиционих активности за Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за 2021. годину,
који чини саставни део овог решења, у тачки II., у делу А
„Зграде и грађевински објекти“, у табели 1. „Капитално
одржавање зграда и објеката за објекте Предшколске установе“, под редним бројем 3, у колони „Објекат“, после речи:
„Булевар 23. октобра“ додаје се зарез и реч: „Карађорђева“.
Табела 2. „Пројектно планирање за објекте Предшколске установе“, мења се и гласи:

Пројектно планирање за објекте Предшколске установе

Ред.
број

Објекат

Опис

Износ у
динарима

Ченеј

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

1.000.000,00

Орахова

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

750.000,00

3

Каћ

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

750.000,00

4

Павла Папа

Озакоњење објекта, елаборат геодетских радова, извештај
о затеченом стању објекта и трошкови за исходовање
употребне дозволе за реконструкцију и санацију објекта

200.000,00

5

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

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

350.000,00

6

Више објеката (Карађорђева,
Ј. Копитара, Футог-Војводе
Пројектно техничка документација, трошкови обраде
Мишића, Кисач, Степановићево, предмета, сагласности и таксе, стручни надзор и технички
Буковац Сремска Каменицапреглед за реконструкције гасних котлова
Змајевац, Булевар 23. октобра)

7

Јернеја Копитара

1

2

Пројектно техничка документација, трошкови обраде
предмета, изградњу прикључака на инфраструктуру,
сагласности и таксе за надоградњу објекта

1.500.000,00

2.845.000,00
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Пројектно техничка документација, трошкови обраде
предмета, изградњу прикључака на инфраструктуру,
сагласности и таксе, стручни надзор и технички преглед за
реконструкцију и санацију објекта

8

Клисански пут

9

Више објеката (Ветерник-Краља Стручни надзор - наставак уговорених активности из
Александра, Футог-Пролетерска 2019. и 2020. године и активности у 2021. години за
и Војводе Мишића)
реконстуркцију хидрантских инсталација

10

Више објеката (Милана Тепића,
Карађорђева, Сајлово)

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

200.000,00

11

Хероја Пинкија 25

Израда Елабората геодетских радова за изведени објекат
(нацрт посебних делова објекта) - потврђивање и
спровођење у катастру, трошкови обраде предмета

80.000,00

12

Будисава и Руменка

Израда енергетских пасоша и трошкови обраде предмета
за прибављање употребне дозволе

200.000,00

3.500.000,00

175.000,00

Укупно: 11.550.000,00
“
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2021-332-II
14. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 4. Одлуке о висини износа накнаде
принудно постављеном професионалном управнику за
послове управљања зградом на територији Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 48/18, 20/19
– др. решење и 38/20 – др. решење), Градско веће Града
Новог Сада на 55. седници од 19. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УСКЛАЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА
НАКНАДЕ ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОМ
ПРОФЕСИОНАЛНОМ УПРАВНИКУ ЗА
ПОСЛОВЕ УПРАВЉАЊА ЗГРАДОМ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2021. ГОДИНУ
I.
Овим решењем усклађује се висина износа накнаде
принудно постављеном професионалном управнику за
послове управљања зградом на територији Града Новог
Сада за 2021. годину, са висином просечне нето зараде у
Граду Новом Саду за претходну годину према подацима
Републичког завода за статистику, и то:

1. за стан и пословни простор:
- за зграде до осам посебних јединица у износу од
272,00 РСД,
- за зграде од осам до 30 посебних јединица у износу
од 326,00 РСД,
- за зграде преко 30 посебних јединица у износу од
381,00 РСД,
2. за гаражу у износу од 54,00 РСД и
3. за гаражни бокс и гаражно место у износу од 109,00
РСД.
II.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-129/2021-II
19. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 43. ст. 3. и 4. Одлуке о давању у закуп
пословног простора у јавној својини Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 61/19, 8/20 и
59/20), Градско веће Града Новог Сада на 53. седници од
11. маја 2021. године, доноси

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

страна 924. – Броj 22
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II. Одобрава се закупцима и корисницима пословних
простора у јавној својини Града Новог Сада умањење за
плаћање у валутном року, у зависности од пословне зоне
у којој се пословни простор налази и то за:
- Екстра А и Б зону – 20%,
- Екстра Ц зону, прву, другу, трећу, четврту, пету зону
и зону Петроварадинске тврђаве – 30%
- и за пословни простор у Београду – 10%.
III. За закупце пословних простора у јавној својини Града
Новог Сада који имају уговорену висину закупнине у еврима,
одобрава се умањење висине закупнине за месец мај 2021.
године у висини од 50% од уговорене висине закупнине.
IV. За фактурисање по овом решењу утврђује се валута
плаћања 24. у месецу.
V. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 46-2/2021-404-II
11. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

24. мај 2021.
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На основу тачке IV. став 2. Одлуке о финансирању
Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 77/16), Градско
веће Града Новог Сада на 54. седници одржаној 14. маја
2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Одлуке
о оснивању Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, коју је Управни одбор Културног центра
Новог Сада, Нови Сад донео на IX седници одржаној 19.
априла 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2021-119-II
14. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
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На основу члана 2а Одлуке о прибављању, располагању
и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19,
9/21 и 9/21 – др. одлука), Градско веће Града Новог Сада
на 54. седници од 14. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА НОВОГ САДА КОЈА СЕ МОЖЕ
ОТУЂИТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
НОВОГ САДА
I. Овим решењем утврђује се непокретност у јавној
својини Града Новог Сада (у даљем тексту: Град) која се
може отуђити из јавне својине Града, и то:
- Гарсоњера број 37, површине 18 m2, у поткровљу стамбено-пословне зграде број 1, која се налази у Новом Саду,
улица Бранислава Бороте, улаз број 9, саграђена на
катастарској парцели број 7797/6, уписана у Лист непокретности број 848 КО Нови Сад I.
II. Задужује се Градска управа за имовину и имовинскоправне послове за реализацију овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-110/2021-II
14. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 17. Одлуке о прибављању, располагању
и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19,
9/21 и 9/21 – др. одлука), Градско веће Града Новог Сада
на 54. седници од 14. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА НОВОГ САДА, У НОВОМ САДУ,
УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ БРОЈ 49,
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА
I. Образује се Комисија за отуђење непокретности из
јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица Максима Горког број 49, прикупљањем писаних понуда, (у
даљем тексту: Комисија), и то:
- пословног простора трговине – две просторије,
број посебног дела 1, површине 50 m2, у подруму
стамбено-пословне зграде број 1, која се налази
у Новом Саду, Улица Максима Горког 49, на парцели број 693, која је уписана у Лист непокретности
број 8537 КО Нови Сад II.
II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак отуђења непокретности у јавној
својини Града Новог Сада из тачке I. овог решења,
- води записник о току поступка отуђења непокретности у јавној својини Града Новог Сада,

24. мај 2021.
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- сачини образложен предлог за отуђење непокретности у јавној својини Града Новог Сада са нацртом
решења о отуђењу непокретности у јавној својини
Града Новог Сада, и
- достави предлог са нацртом решења о отуђењу
непокретности у јавној својини Града Новог Сада
Градском већу Града Новог Сада путем Градске
управа за имовину и имовинско-правне послове.
III. Комисија има председника, заменика председника,
два члана и њихове заменике.

Број 22 – страна 925.

за заменика председника:
- Јована Радојчић Дукић, шеф одсека за имовину и опште
послове Града у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове,
за чланове:
1. Наташа Теофиловић, помоћник начелника за пословни простор у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове,
за заменика:

IV. Стручне и административне послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за имовину и имовинско-правне послове.

Јована Бероња, извршилац за правно техничке послове
у области пословног простора у Градској управи за
имовину и имовинско-правне послове,

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

2. Маја Грлић, помоћник начелника за рачуноводствене
послове у Градској управи за имовину и имовинскоправне послове, и

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-148/2020-1-II
14. мај 2021. године
НОВИ САД

за заменика:

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 17. Одлуке о прибављању, располагању
и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19,
9/21 и 9/21 – др. одлука), Градско веће Града Новог Сада
на 54. седници од 14. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА НОВОГ САДА, У НОВОМ САДУ,
УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ БРОЈ 49,
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА
I. У Комисију за отуђење непокретности из јавне својине
Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица Максима Горког
број 49, прикупљањем писаних понуда, (у даљем тексту:
Комисија), и то:
- пословног простора трговине – две просторије, број
посебног дела 1, површине 50 m2, у подруму стамбенопословне зграде број 1, која се налази у Новом Саду,
Улица Максима Горког 49, на парцели број 693, која
је уписана у Лист непокретности број 8537 КО Нови
Сад II.
за председника:
- Весна Бабић, помоћник начелника за имовину и опште
послове у Градској управи за имовину и имовинскоправне послове,

Гордана Дудуковић, шеф одсека за рачуноводствене
послове у Градској управи за имовину и имовинскоправне послове.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-148/2020-2-II
14. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 55. седници од 19. маја 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. НИКОЛА КРСТИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за
образовање, почев од 19. маја 2021. године, до постављења
заменика начелника Градске управе за образовање, по
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
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.
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Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано
је да за начелника управе за поједине области, када је
према посебном закону, градска односно општинска управа
организована у више управа, може бити, поред лица из
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено
високо образовање из одговарајуће научне области у односу
на делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Никола Крстић, дипломирани правник,
у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника и положен државни стручни испит, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2021-27/а
19. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник

24. мај 2021.

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 Слободан Прпа, дипломирани економиста, 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 финансије, одлучено је као у диспозитиву
Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2021-26/ć
14. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 54. седници од 14. маја 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ПРПА СЛОБОДАНУ, дипломирани економиста, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за
финансије, почев од 15. маја 2021. године, до постављења
начелника Градске управе за финансије по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.

471
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 54. седници од 14. маја 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. НАТАШИ ЋОРОВИЋ, дипломираном економисти,
продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске
управе за финансије, почев од 15. маја 2021. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за

24. мај 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

финансије, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на
три месеца.
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.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за финансије,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2021-26/d
14. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 22 – страна 927.

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 Смиљана Кочић, дипломирани географ - туризмолог, у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника и положен државни стручни
испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази
да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности
у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено
као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2021-26/č
14. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
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 54. седници од 14. маја 2021.
године, доноси

На основу члана 2.2. подтачка 2.2.12 „Програма подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2021. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 09/21), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
I. КОЧИЋ СМИЉАНИ, дипломирани географ - туризмолог, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за привреду, почев од 18. маја 2021. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за привреду, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три
месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОЂАЧА – КОРИСНИКА
СУБВЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА,
ПЛОДОВА И ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА
КОНТРОЛИСАНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ

страна 928. – Броj 22
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1. На основу спроведеног поступку по Јавном позиву за
подношење пријава за доделу субвенција за осигурање
усева, плодова и вишегодишњих засада пољопривредним
произвођачима контролисане пољопривредне производње
на територији Града Новог Сада за 2021. годину, изабрани
су следећи пољопривредни произвођачи – корисници
субвенција за осигурање и то:
Лакић Бранко, Каћ, Здравка Челара 21
у износу од

157.000,00 РСД

Поповић Никола, Ченеј, Међународни пут 113а
у износу од

324.000,00 РСД

Ђуровка Петер, Кисач, Војвођанска 40
у износу од

112.000,00 РСД

Тешић Милан, Петроварадин, Прерадовићева 121
у износу од

245.000,00 РСД

24. мај 2021.

5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-239/2021-1-II
18. 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 поглавља XI. став 2. Акционог плана запошљавања Града
Новог Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, број 19/21), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Петковић Марина, Каћ, Михајла Пупина 5
у износу од

45.000,00 РСД

Ференци Радослава, Каћ, Св. Милетића 38
у износу од

325.000,00 РСД

Пантелић Светлана, Каћ, Радничка 1/а
у износу од

153.000,00 РСД

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
МЕРА ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА
НОВОГ САДА
I

Исаков Стеван, Каћ, Новосадска 20
у износу од

100.000,00 РСД

Недељков Ведрана, Каћ, Исидоре Секулић 25
у износу од

67.000,00 РСД

Исаков Боривој, Каћ, Новосадска 20
у износу од

282.000,00 РСД

Бореновић Војислав, Каћ, Шумадијска 65
у износу од

Образује се Комисија за реализацију мера запошљавања
из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада (у
даљем тексту: Комисија).

690.000,00 РСД

2. Са изабраним пољопривредним произвођачима који
ће учествовати у пројекту развоја контролисане пољопривредне производње појединачно ће се закључити уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе
између изабраних корисника субвенција и Града Новог
Сада.
3. Ова одлука је коначна.
4. Одлуку доставити: свим подносиоцима пријаве по
Јавном позиву за подношење пријава за доделу субвенција
за осигурање усева, плодова и вишегодишњих засада
пољопривредним произвођачима контролисане пољопривредне производње на територији Града Новог Сада за
2021. годину, Комисији за реализацију мера програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2021.
годину и Градској управи за привреду Града Новог Сада.

II
Задатак Комисије је да провери и размотри пријаве
послодаваца или незапослених лица достављених поводом објављених јавних позива, сачини бодовну листу, размотри приговоре на бодовну листу и након тога припреми
коначну бодовну листу и предлог одлуке коју доставља
начелнику Градске управе за привреду, на доношење.
III
Комисија се састоји од представника Града Новог Сада,
Националне службе за запошљавање – Филијала Нови
Сад, Савета за запошљавање Града Новог Сада и других
стручњака из области запошљавања.
Комисију чине председник, заменик председника и три
члана, које именује Градоначелник Града Новог Сада.
IV
У Комисију се именују:
- за председника:
Милорад Радојевић, члан Градског већа за привреду
- за заменика председника:
Милован Амиџић, члан Градског већа за управу, прописе и урбанизам
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- за чланове Комисије:
1. Миленко Малешев, шеф Канцеларије за локални
економски развој
2. Бранислава Станојевић, извршилац за послове
запошљавања, привреде и предузетништва у Градској
управи за привреду
3. Смиљана Гардиновачки, начелник Одељења за
додатно образовање и обуке у Националној служби
за запошљавање – Филијала у Новом Саду
V
Стручне и административно-техничке послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за привреду.
VI
Доношењем овог решења престаје да важи Решење о
образовању и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за реализацију мера
запошљавања из Акционог плана запошљавања Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 17/20).
VII
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-307/2021-II
18. мај 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

475
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

Број 22 – страна 929.

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о одређивању општих паркиралишта на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 24/2014, 35/2017, 52/2017, 59/2017, 6/2018,
34/2018 и 8/2021 у тачки I после подтачке 10. брише се „и“
и ставља се „ , “. После подтачке 11. брише се „ . “ ставља
се „ , “ и додају се подтачке 12. и 13. које гласе:
„12. у Пећкој улици и“
„13. у улици Петра Кочића.“.
У тачки III. Став 1. после алинеје једанаест, додају се
алинеје дванаест и тринаест које гласе:
„
− паркиралишта из тачке I. став 1. подтачка 12. овог
решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја број PS0467 из
маја 2021. године који је изградило Јавно комунално
предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад“ и
− паркиралишта из тачке I. став 1. подтачка 13. овог
решења, уреди, опреми обележи према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја број PS0470 из
маја 2021. године који је изградило Јавно комунално
предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад.
„.
Досадашње алинеје дванаест и тринаест постају алинеје
четрнаест и петнаест.
II. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Рок за извршење овог решења је 18.6.2021. 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-34-3887/2021
18. мај 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

страна 930. – Броj 22
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.
468

Градско веће
459

460

461

462

463

464

465

466

467

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима и поступку
за остваривање права на накнаду трошкова за услугу персоналне асистенције
Решење о одобравању средстава за реализацију посебних програма којима се
остварују потребе и интереси грађана у
области спорта на територији Града
Новог Сада у 2021. години
Решење о допунама Решења о Програму
отуђења грађевинског земљишта за 2021.
годину
Решење о измени и допуни Решења о
Програму инвестиционих активности за
Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за 2021. годину

911

470
912
471
921
472
922

Решење о усклађивању висине износа
накнаде принудно постављеном професионалном управнику за послове управљања зградом на територији Града Новог
Сада за 2021. годину

923

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

923

Решење о непокретности у јавној својини
Града Новог Сада која се може отуђити
из јавне својине Града Новог Сада
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Одлуке о оснивању Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“
Решење о образовању Комисије за отуђење непокретности из јавне својине
Града Новог Сада, у Новом Саду, Улица
Максима Горког број 49, прикупљањем
писаних понуда

469

Предмет

Страна

Решење о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за отуђење непокретности из јавне својине Града Новог
Сада, у Новом Саду, Улица Максима
Горког број 49, прикупљањем писаних
понуда

925

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

925

Решење о продужењу дужности в.д.
начелника Градске управе за финансије
(Прпа Слободан)

926

Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за финансије (Наташа Ћоровић)

926

Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за привреду (Кочић Смиљана)

927

Градоначелник
473

924

474

Одлука о избору пољопривредних произвођача – корисника субвенција за осигурање усева, плодова и вишегодишњих
засада пољопривредним произвођачима
контролисане пољопривредне производње на територији Града Новог Сада за
2021. годину

927

Решење о образовању и именовању
председника, заменика председника и
чланова Комисије за реализацију мера
запошљавања из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада

928

924

Градска управа за саобраћај и путеве
475
924

Решење о допуни Решења о одређивању
општих паркиралишта на територији
Града Новог Сада

929

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

