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666
На основу члана 153. став 4. Одлуке о уређењу Града 

Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 67/17, 
7/19, 31/19, 59/19, 42/20 и 9/21), Градско веће Града Новог 
Сада, на 64. седници од 21. јуна 2021. године, доноси

ПРАВИЛНИК 
О МЕРИЛИМА И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА 
ТРОШКОВА УКЛАЊАЊА, СМЕШТАЈА И 

ЧУВАЊА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНОГ 
УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА, ОБЈЕКАТА И 

УРЕЂАЈА, СТВАРИ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТА 
И ВОЗИЛА СА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

Овим правилником утврђују се мерила и начин за 
утврђивање трошкова уклањања, смештаја и чувања при-
нудно уклоњеног урбаног мобилијара, објеката и уређаја, 
ствари и других предмета и возила са јавне површине на 
територији Града Новог Сада.

Члан 2.

Tрошкови принудног уклањања и смештаја урбаног 
мобилијара, објеката и уређаја, ствари и других предмета 
и возила са јавне површине (у даљем тексту: објекти) 
обухватају:

1. трошкове превоза радника Градске управе за 
инспекцијске послове (у даљем тексту: Градска 
управа) на место принудног извршења и повратка са 
тог места у службене просторије,

2. накнаде за ангажовање радника Градске управе на 
пословима принудног извршења

3. трошкове за услуге у вези са принудним извршењем 
које, на захтев овлашћеног лица Градске управе, 
изврше други органи или организације, односно 
правна и физичка лица, у складу са уговором о јавној 
набавци,

4. трошкове ангажовања превозних средстава која 
Градска управа користи у поступку принудног 
извршења.

Члан 3.

Одређивање, односно утврђивање и обрачун трошкова 
за обављене послове принудног уклањања и смештаја 
врши се применом следећих мерила:

- за трошкове превоза радника Градске управе – број 
ангажованих радника, број пређених километара и 
цена коју по пређеном километру примењују аутотакси 
превозници са седиштем у Новом Саду,

- за накнаду за ангажовање радника Градске управе на 
пословима принудних извршења - број радних сати и 
просечна бруто зарада радника одређене квалифи-
кације, 

- за трошкове за услуге органа или организација, одно-
сно правних и физичких лица, у вези са принудним 
извршењем – износ услуге коју извршилац услуге 
наплати од Градске управе,

- за трошкове ангажовања превозних средстава – број 
пређених километара и цена превоза по километру 
коју за време извршеног превоза у међумесном сао-
браћају примењују транспортна предузећа са седиш-
тем у Новом Саду. 

Члан 4.

Утврђивање и обрачун трошкова из члана 2. овог пра-
вилника врши се на следећи начин:

- трошкови из члана 2. тачка 1. овог правилника утврђују 
се и обрачунавају тако што се укупан број пређених 
километара за путничка возила у доласку и одласку 
множи са ценом коју по пређеном километру примењују 
аутотакси превозници и са бројем ангажованих радника, 
а трошкови за ангажовање теретних возила увећавају 
се 100%,

- висина накнаде из члана 2. тачка 2. овог правилника 
утврђује се и обрачунава тако што се број сати за сва-
ког ангажованог радника Градске управе, рачунајући 
време од поласка на место извршења до повратка у 
службене просторије, множи са просечном бруто зара-
дом радника Градске управе исте квалификације оства-
рене у претходном месецу,

- трошкови из члана 2. тачка 3. овог правилника утврђују 
се и обрачунавају у висини износа које за извршене 
услуге од Градске управе наплати орган или 
организација односно правно или физичко лице које 
је ангажовано за извршење одређених радњи или 
услуга,

- трошкови из члана 2. тачка 4. овог правилника утврђују 
се и обрачунавају тако што се број километара који 
пређе возило од објекта Градске управе до места 
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извршења у доласку и одласку множи са ценом коју 
за пређени километар у међумесном саобраћају 
примењују транспортна предузећа са седиштем у 
Новом Саду.

Члан 5.

 Обрачун трошкова чувања објеката врши се тако што 
се укупна вредност уговора о јавној набавци услуга смештаја 
и чувања уклоњених објеката, који закључује Служба за 
заједничке послове (у даљем тексту: Служба), дели са 
укупном површином простора  на којем се врши услуга 
смештаја и чувања, као и са бројем дана у календарској 
години у којој је закључен предметни уговор, те се тако 
добијена вредност множи са површином коју заузимају 
уклоњени објекти и са бројем дана њиховог чувања.

Обрачунати трошкови у складу са уговором о јавној 
набавци из става 1. овог члана сходно се примењују на 
обрачун трошкова чувања објеката у простору који је у 
јавној својини Града Новог Сада, односно на којима Град 
нови Сад  има право коришћења.

Члан 6.

Трошкове из члана 4. овог правилника обрачунава 
Служба, на основу писаног извештаја руководиоца орга-
низационе јединице за принудна извршења Градске управе.

На основу обрачуна из става 1. овог члана овлашћено 
лице Градске управе које је водило поступак, у складу са 
прописима који се односе на управни поступак, доноси 
одговарајући акт којим се извршном дужнику налаже да 
исплати трошкове принудног извршења, с тим што се у 
образложењу акта дају спецификација трошкова и основи 
по којима су ови трошкови утврђени и обрачунати.

Уколико извршни дужник не исплати трошкове у 
утврђеном року, лице из става 2. овог члана обратиће се 
Правобранилаштву Града Новог Сада, ради  покретања 
поступка  извршења акта из става 2. овог члана у складу 
са законом којим се уређује поступак извршења и обез-
беђења.

За покретање поступка из става 3. овог члана Право-
бранилаштву Града Новог Сада се доставља документација 
неопходна за покретање  овог поступка у складу са  законом, 
снабдевена клаузулом извршности.

Трошкови поступка из става 3. овог члана се обезбеђују 
на позицији финансијског плана Градске управе.

Члан 7.

Трошкове чувања уклоњених објеката обрачунава 
Служба на основу извештаја руководиоца организационе 
јединице за одржавање објеката, уређаја и опреме Службе, 
односно организационе јединице која обавља послове у 
вези са чувањем уклоњених објеката и ствари.

Трошкове из става 1. овог члана извршни дужник 
уплаћује у буџет Града Новог Сада преко рачуна за уплату 
јавних прихода, те са доказом о уплати може преузети 
објекте из става 1. овог члана.

Доказ о уплати из става 2. овог члана  предаје се руко-
водиоцу организационе јединице из става 1 . овог члана.

Члан 8.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о мерилима и начину одређивања висине ствар-

них трошкова принудног извршења, уклањања и чувања 
бесправно постављених, односно изграђених објеката 
("Службени  лист Града Новог Сада", број 12/94).

Члан 9.

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 
Број: 021-1/2021-682-II 
21. јун 2021. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

667
На основу члана 11. став 7. Одлуке о остваривању 

потреба и интереса младих у областима омладинског сек-
тора на територији Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 22/19, 35/19 и 15/20) у складу са 
Програмом реализације Локалног акционог плана политике 
за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године 
у 2021. години („Службени лист Града Новог Сада“, број 
7/21), на предлог Комисије за стручни преглед поднетих 
предлога програма и пројеката од интереса за Град Нови 
Сад у областима омладинског сектора, Градско веће Града 
Новог Сада на 65. седници одржаној 23. јуна 2021. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА 
ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА, КОЈИМА СЕ 
ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, 

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА 
И ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ 

ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ДЕФИНИСАНЕ 
ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ 

ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
ЗА ПЕРИОД 2019 - 2022. ГОДИНЕ, 

ЗА 2021. ГОДИНУ
I

Овим решењем одобравају се програми и пројекти од 
јавног интереса у областима омладинског сектора, којима 
се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација 
програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере 
дефинисане Локалним акционим планом политике за младе 
Града Новог Сада за период 2019 - 2022. године, за 2021. 
годину, и утврђује износ средстава за њихову реализацију.

II
Средства за реализацију програма и пројеката из тачке 

I овог решења распоређују се удружењима младих, 
удружењима за младе и њиховим савезима на следећи 
начин:
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Назив удружења/савеза Назив програма/пројекта

Одобрени 
износ 

средстава из 
буџета Града 
Новог Сада за 
2021. годину

Образовање младих

1. 1. 202/кзм  Новосадска женска иницијатива Женски менторски клуб 2021 430.000,00

2. 2. 283/кзм Савез Студената Универзитета у 
Новом Саду

Чему (још) друштвене науке 
- ко нас учи да будемо грађани? 430.000,00

3. 3. 236/кзм Кулинарски институт "Know-how" "Менторска подршка у угоститељству 
– 3" 350.000,00

4. 4. 282/кзм Ресурсни центар за неформално 
образовање

Подржимо неформално образовање 
у приградским насељима Новог Сада 

3.0 
350.000,00

5. 5. 230/кзм
СТУДЕНТСКА УНИЈА ФАКУЛТЕТА 
ТЕХНИЧКИХ НАУКА НОВИ САД - 

СУФТННС

VI Међународна конференција 
студената грађевинарства, геодезије 
и архитектуре –  CoNStruction 21

300.000,00

6. 6. 240/кзм УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ФОКУС На корак до Европског образовања 
2021 210.000,00

7. 7. 224/кзм  Омладинска организација 
''Spirit of youth - Novi Sad'' Eurogames 140.000,00

8. 8. 265/кзм Удружење грађана "Куда.орг" Технологије уметничког 
стваралаштва 190.000,00

9. 9. 238/кзм Центар за омладински и друштвени 
развој "RES POLIS" "Новосадски објектив 2021" 180.000,00

10. 10. 232/кзм УНИЈА СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 
У НОВОМ САДУ

Форум неформалног образовања 
2021 100.000,00

Укупно за област: 2.680.000,00

Запошљавање младих

11. 1. 199/кзм
 "Европско удружење студената 

права 
Нови Сад"

Повећање запошљивости младих 
кроз предузетничко учење 380.000,00

12. 2. 242/кзм  УДРУЖЕЊЕ ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА Програмирањем до запослења 240.000,00

13. 3. 249/кзм  Удружење Ремикс (Ре)Стартуј успешно 4 240.000,00

14. 4. 255/кзм  Центар за друштвени развој - 
Complexus Академија пословних вештина 5.0 150.000,00

15. 5. 269/кзм Новосадски едукативни центар Иновативни модели запошљавања 
младих 2021 150.000,00

16. 6. 259/кзм Центар за развој предузетничког 
екосистема Заједно до успеха младих 2021 140.000,00

17. 7. 253/кзм Омладинска Организација "Red Line" Покрени бизнис и оствари снове 160.000,00

18. 8. 227/кзм Удружење "ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР 
ЦК13"

Задружи се:
Промовисање радничких задруга 

међу младима
150.000,00

Укупно за област: 1.610.000,00
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Здравље младих

19. 1. 291/кзм
 Удружење грађана "Центар за 
развој, едукацију и оснаживање 

младих"
Здравопол – играм чисто! 380.000,00

20. 2. 303/кзм "Послови за младе"

Ублажавање психолошко – 
емотивних и социјалних негативних 
последица КОВИД-19 код младих у 

Новом Саду

380.000,00

21. 3. 297/кзм  Иницијатива за промоцију и 
унапређење здравља Календар здравља младих 021 240.000,00

22. 4. 289/кзм МЛАДИ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ Млади одговорно у борби против 
корона вируса! 260.000,00

23. 5. 244/кзм  УДРУЖЕЊЕ НОВОСАДСКА 
ФАБРИКА ЗНАЊА

ПРЕВЕНЦИЈА И БОРБА ПРОТИВ 
ПОРОКА МОДЕРНОГ ДОБА КРОЗ 

ЕДУКАЦИЈУ
220.000,00

24. 6. 181/кзм Удружење грађана "Респект НС" Здраво-Браво 240.000,00

25. 7. 197/кзм Удружење грађана "ЗЕМЉА ЖИВИХ" СВЕТЛО У ТАМИ! 6 210.000,00

26. 8. 260/кзм Друштво за борбу против шећерне 
болести града Новог Сада

"Промоција здравља код младих са 
посебним освртом на физичку 

активност, здраву исхрану и гојазност 
у циљу спречавања пандемије 

дијабетеса код младих у Новом Саду"

200.000,00

27. 9. 171/кзм  "Омладински покрет Блок" Блок тренира! 100.000,00

28. 10. 218/кзм  Удружење "Превент" Рад са младима из осетљивих група 240.000,00

29. 11. 268/кзм  "Омладина ЈАЗАС Нови Сад" Онлајн вршњачки едукатори и 
едукаторке 200.000,00

Укупно за област: 2.670.000,00

Култура и слободно време младих

30. 1. 251/кзм Ново културно насеље Арт Кварт – Старт! 2021. 280.000,00

31. 2. 191/кзм Центар за ревитализацију културно 
историјског наслеђа. Шајкаши као део културног туризма 310.000,00

32. 3. 284/кзм Омладинска мрежа Нови Сад Youth HUB 310.000,00

33. 4. 176/кзм  "ИНК фест" 13. Интернационална ПДП 
Конференција 200.000,00

34. 5. 245/кзм Удружење грађана "Арти" Култура младих и афирмација 
њиховог стваралаштва 2021 210.000,00

35. 6. 233/кзм Поента 5. Новосадски фестивал књиге - 
НОФЕК 210.000,00

36. 7. 198/кзм Удружење грађана 
"СТУБОВИ ЗНАЊА"

МЛАДИ БЛОГЕРИ- ДИГИТАЛНИ 
ЈУНАЦИ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ! 200.000,00

37. 8. 225/кзм "Центар за културну обнову 
Археофутура" КОЛЕКТИВНО НЕСВЕСНО 200.000,00
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38. 9. 172/кзм Буте добри Gaming OpeNS 200.000,00

39. 10. 287/кзм Културни центар ЛАБ Култура за понети, 3! 200.000,00

Укупно за област: 2.320.000,00

Волонтирање и активизам младих

40. 1. 271/кзм Организација за младе Медијација као вештина младих 
лидера 380.000,00

41. 2. 237/кзм УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "Youth Fеst" „Млад сам, јасан  гласам!" 350.000,00

42. 3. 196/кзм Удружење Уметника Васељена Стварајмо лепоту волонтирањем 310.000,00

43. 4. 246/кзм Удружење грађана "Салида" Нови Сад град волонтера и 
волонтерки! 300.000,00

44. 5. 207/кзм Удружење "Проактивна омладина 
Ковиља" Волонтерски камп за младе 3 210.000,00

45. 6. 298/кзм
"Европско удружење индустријског 
инжењерства и менаџмента локална 

група ИИМ Нови Сад"

ЕСТИЕМ кик оф вик - "ESTIEM Kick 
off Week" 100.000,00

Укупно за област: 1.650.000,00

Безбедност младих

46. 1. 292/кзм Институт за омладинске политике „Млада и безбедна 5" 320.000,00

47. 2. 263/кзм Удружење грађана АКТИВИСТА „Заједно до смањења насиља" 300.000,00

48. 3. 277/кзм Центар за цивилну безбедност "Street 
contact" За безбеднији Нови Сад 2 280.000,00

49. 4. 205/кзм  УДРУЖЕЊЕ ''ИНИЦИЈАТИВА 
МЛАДИХ НОВОСАЂАНА''

„Превенција ризичног понашања 
младих у саобраћају" 220.000,00

50. 5. 214/кзм ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 
НОВИ САД

„Хтели су они много више" – 
позоришна радионица, представа и 

дебате / он-лајн и уживо
270.000,00

51. 6. 248/кзм Центар за развој демократског 
друштва "Еuropolis"

Нови Сад након пандемије - Ка 
стварању бољих услова за 
безбедност младих у граду

240.000,00

52. 7. 288/кзм   Удружење "Живот као инспирација" Једнаки у НЕнасиљу 7 180.000,00

53. 8. 278/кзм УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ИНСТИТУТ 
ЗА ЕВРОПСКЕ ВРЕДНОСТИ Безбедно посебно потребно 5 180.000,00

54. 9. 243/кзм "Таргет" Центар за превенцију 
девијантног понашања код младих

„ Проактивни приступ девијантном 
понашању младих" 180.000,00

Укупно за област: 2.170.000,00

Информисање младих 

55. 1. 192/кзм

САВЕЗ СТУДЕНАТА МЕДИЦИНСКОГ 
ФАКУЛТЕТА И МЛАДИХ 

ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА 
НОВОГ САДА

Водич за матуранте 2021 390.000,00

56. 2. 285/кзм  Савез студената Правног факултета 
у Новом Саду Студентски часопис „EX OFFICIO" 310.000,00

57. 3. 206/кзм Млади за Ковиљ Информативна кампања „Млади и 
вредности!" 210.000,00
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58. 4. 217/кзм СТУДЕНТСКА УНИЈА 
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА VOX MEDICI 210.000,00

59. 5. 295/кзм "Унија Студентских Гласила Србије"
Подизање капацитета постојећих и 

подстицање покретања нових 
омладинских гласила

170.000,00

60. 6. 216/кзм "Унија студентских организација 
Универзитета у Новом Саду" Омладинска ТВ: Покретачки дух 200.000,00

 Укупно за област: 1.490.000,00

Млади у заштити животне средине и одрживом развоју 

61. 1. 290/кзм "Асоцијација студената струковних 
студија Војводине" Заштити природу – одложи отпад III 320.000,00

62. 2. 272/кзм  Удружење грађана ГАЛЕРИЈА 
МЛАДИХ Млади за околину 310.000,00

63. 3. 209/кзм ЦЕНТАР ЦИВИЛНИХ ИНИЦИЈАТИВА Од отпада до позитивног импакта III 220.000,00
64. 4. 281/кзм Волонтерски центар Војводине Увод у Пермакултурни дизајн 140.000,00
65. 5. 220/кзм "Зелени Фронт" Зелени инкубатор 200.000,00
66. 6. 222/кзм Покрет горана Новог Сада Башта у срцу града 220.000,00
67. 7. 241/кзм  "СЦЕНАРИО" ЗЕЛЕНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 210.000,00

68. 8. 302/кзм  "Центар за одрживи развој и зелену 
економију" Еко акцијаши Новог Сада! 200.000,00

Укупно за област: 1.820.000,00

Социјална политика према младима 

69. 1. 293/кзм Академско културно-уметнички клуб 
"Упитник за младе"

Млади питају – студентски 
омбудсман 310.000,00

70. 2. 193/кзм Удружење СНАГА ПОРОДИЦЕ
ВЕРУЈЕМО У МЛАДЕ - Подршка 

младима кроз промоцију социјалних и 
других услуга за младе

300.000,00

71. 3. 195/кзм Центар Европских Вредности Инклузијом до квалитетнијих услова 
живота 300.000,00

72. 4. 274/кзм Удружење грађана "Иницијатива 
младих" Филмом за инклузију 3 300.000,00

73. 5. 208/кзм ЦЕНТАР ЗА АФИРМАЦИЈУ И 
РАЗВОЈ

Психосоцијална рехабилитација 
младих са инвалидитетом 3 210.000,00

74. 6. 221/кзм Креативно афирмативна 
организација "Парнас" Ухвати филм – пусти предрасуде 4 180.000,00

75. 7. 180/кзм Удружење за подршку особама са 
Даун синдромом Нови Сад

Енергија младих ка особама са 
интелектуалним инвалидитетом 180.000,00

Укупно за област: 1.780.000,00

Мониторинг и евалуација

76. 1. 229/кзм "Европски омладински центар 
Војводине"

Мониторинг и евалуација програма и 
пројеката којима се остварују циљеви 

и мере дефинисане локалним 
акционим планом политике за младе 
Града Новог Сада за период 2019 - 

2022. године, за 2021. годину

680.000,00

Укупно за област: 680.000,00

Укупно: 18.870.000,00
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III

Удружењима младих, удружењима за младе и њиховим 
савезима из тачке II овог решења одобрена средства 
преносиће се на основу уговора о реализацији пројекта/
програма. 

Уговор из става 1. ове тачке закључиће се између 
удружења младих, удружења за младе и њихових савеза 
којима су средства одобрена и Градске управе за спорт и 
омладину – Канцеларије за младе.

IV

Удружења младих, удружења за младе и њихови савези 
из тачке II овог решења дужни су да у року од 30 дана од 
дана реализације пројекта/програма поднесу Градској 
управи за спорт и омладину – Канцеларији за младе 
извештај о реализацији пројекта/програма за који су одо-
брена средства, са одговарајућом документацијом.

V

Средства за реализацију пројеката и програма из тачке 
II овог решења, обезбеђена су у оквиру Програма 14: Развој 
спорта и омладине (шифра 1301), ПА: Спровођење омла-
динске политике (шифра 1301-0005), а по Финансијском 
плану прихода и примања и расхода и издатака Градске 
управе за спорт и омладину за 2021. годину на позицији 
352.01, синтетички конто 4819 - Дотације осталим непро-
фитним институцијама у износу од 18.870.000,00 динара.

VI

За реализацију овог решења задужује се Градска управа 
за спорт и омладину - Канцеларија за младе.

VII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 66-2/2021-22-II 
23. јун 2021. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

668
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), на пред-
лог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада, на 65. седници од 23. јуна 2021. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ГРАД НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2021. 
годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 8/21), у 
тачки III у ставу 1. број: „68.895.723,00“, замењује се бројем: 
„88.277.718,53“, број: „51.015.723,00“, замењује се бројем: 
„70.397.718,53“, број: „48.165.723,00“, замењује се бројем: 
„58.604.545,57“, а број: „2.850.000,00“, замењује се бројем: 
„11.793.172,96“.

У тачки V реч: „покретању“, замењује се речју: 
„спровођењу“.

II

Програм инвестиционих активности за установе културе 
чији је оснивач Град Нови Сад за 2021. годину који чини 
саставни део Решења о Програму инвестиционих актив-
ности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад 
за 2021. годину, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ
 ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ 
КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД 

ЗА 2021. ГОДИНУ

Средства из буџета Града Новог Сада за инвестиционе 
активности установа културе чији је оснивач Град Нови 
Сад у оквиру Програма 13: Развој културе и информисања 
у укупном износу од 88.277.718,53 динара, од чега средства 
из буџета у износу од 76.484.545,57 динара и средства из 
додатних прихода корисника у износу од 11.793.172,96 
динара, распоређују се по програмској активности и пројекту 
на следећи начин:

I. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

1.1 329.01 5113 Музеј Града Новог 
Сада

Радови на систему 
осветљења за излож- 
бени простор Збир ке 
стране уметности, 
Дунавска 29, Нови Сад

4.127.723,00 4.127.723,00
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1.2 329.01 5113 Стеријино позорје
Радови на реконструк-
цији електро инстала-
ција у дирекцији Позорја

7.350.000,00 7.350.000,00

1.3 329.01 5113

Установа за кул-
туру и образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог

Радови на реконструк-
цији позоришне сале 5.500.000,00 5.500.000,00

1.4 329.01 5113

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач

Радови на замени кро- 
ва кровним панелима 
над бином у програмској 
сали КЦ „Кисач“ и радо- 
ви на адаптацији пред-
њег дела етно куће у 
улици Др Јанка Гомба-
*ра 148, Кисач

5.000.000,00 5.000.000,00

Укупно: 21.977.723,00 21.977.723,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

2.1 329.02 5114 Музеј Града Новог 
Сада

Израда пројектно-тех-
ничке документације 
изложбеног простора,  
сувенирнице и галерије 
на Петроварадинској 
тврђави и израда про-
јектно-техничке докумен- 
тације подног грејања 
изложбеног простора 
на Петроварадинској 
тврђави

1.188.000,00 1.188.000,00

Укупно: 1.188.000,00 1.188.000,00

3. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

3.1 330.01 5121
Завод за заштиту 
споменика културе 
Града Новог Сада

Набавка путничког 
возила 2.000.000,00 2.000.000,00

Укупно: 2.000.000,00 2.000.000,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

4.1 330.02 5122 Музеј Града Новог 
Сада

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
штампача, скенера, 
видео пројектора са 
носачима, сензора 
покрета, тачскри но ва 
са носачима, сплитер 
видео сигнала, лустера, 
канцеларијских столи- 
ца, канцела ријског 
намештаја и итисона

3.930.720,00

Набавка телефон-
ске централе са 
припадајућим инста- 
лацијама и апара-
тима и опреме за 
домаћинство (судо-
пере, микроталасне 
пећнице, машине за 
прање посуђа и ку- 
хињских елемената)

264.141,77 4.194.861,77
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4.2 330.02 5122
Градска 
библиотека у 
Новом Саду

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
скенера, штампача, 
мрежне опреме, УПС-
ева, SWITCH-ева, хард 
дискова, екстерних 
дискова, бар код 
штампача и читача и 
гасног котла

2.175.000,00

Набавка бар код 
штампача и бар 
код читача 200.000,00 2.375.000,00

4.3 330.02 5122 Историјски архив 
Града Новог Сада

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
монитора, скенера и 
фотографске опреме

3.350.000,00
Набавка 
непровидних 
завеса 

326.202,08 3.676.202,08

4.4 330.02 5122
Завод за заштиту 
споменика културе 
Града Новог Сада

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
штампача, скенера, 
фотокопир апарата, 
екстерних хард дис-
кова, РАМ меморије, 
ССД меморије и канце-
ларијског намештаја 

500.000,00

Набавка рачунара 
и рачунарске опре- 
ме, штампача, ске-
нера, фотокопир 
апарата, канцела-
ријског намештаја, 
опреме за дома-
ћинство (клима 
уређаја, радијатора 
и интерфона) и гео- 
детског инструмента 
са пратећом опре-
мом и софтвером

3.500.000,00 4.000.000,00

4.5 330.02 5122
„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
скенера и ССД 
меморије

200.000,00 200.000,00

4.6 330.02 5122 Позориште младих

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
штампача и канцела-
ријског намештаја

350.000,00

Набавка рачунара 
и рачунарске 
опреме, штампача, 
екстерних хард 
дискова и 
канцеларијског 
намештаја

200.000,00 550.000,00

4.7 330.02 5122 Стеријино позорје

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
штампача, канцела-
ријског намештаја и 
клима уређаја

300.000,00 300.000,00

4.8 330.02 5122 Културни центар 
Новог Сада

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
мултифункционалних 
штампача, екстерних 
хард дискова, теле-
фона, канцеларијског 
намештаја, полица, 
витрина, тенде и опре- 
ме за домаћинство 
(жардињере, фрижи-
дер, норвешки ради-
јатор и остала опрема)

1.300.000,00

Набавка рачунара 
и рачунарске 
опреме, штампача, 
лед екрана и 
канцеларијског 
намештаја

150.000,00 1.450.000,00

4.9 330.02 5122
Установа за израду 
таписерија „Атеље 
61“

Набавка полица за 
депо 150.000,00

Набавка рачунара 
и рачунарске 
опреме 

300.000,00 450.000,00

4.10 330.02 5122

Установа за кул-
туру и образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог

Набавка опреме за би- 
лет сервис (рачунара и 
рачунарске опреме, бар 
код штампача, клишеа 
и пропратне опреме), 
балетског пода и лед 
екрана (DIGITAL 
SIGNAGE SISTEM) 

1.200.000,00

Набавка рачунара 
и рачунарске 
опреме и 
штампача

124.238,00 1.324.238,00
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4.11 330.02 5122

Установа за кул-
туру и образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме 200.000,00

Набавка рачунара 
и рачунарске 
опреме

250.000,00 450.000,00

4.12 330.02 5122 Културни центар 
"Руменка", Руменка

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
мултифункционалног 
штампача, фиксног 
бежичног телефона, 
канцеларијског 
намештаја, позоришних 
фотеља и усисивача

2.220.000,00 2.220.000,00

4.13 330.02 5122 Новосадски дечији 
културни центар

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
канцеларијског наме-
штаја, клима уређаја и 
фиксних телефона

200.000,00 200.000,00

Укупно: 16.075.720,00 5.314.581,85 21.390.301,85

5. МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

5.1 330.03 5125 Музеј Града Новог 
Сада   Набавка вакум стола 1.100.000,00 1.100.000,00

Укупно: 1.100.000,00 1.100.000,00

6.  ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

6.1 330.04 5126 Музеј Града Новог 
Сада

Набавка изложбених 
витрина 1.400.000,00 1.400.000,00

6.2 330.04 5126
Градска 
библиотека у 
Новом Саду

Набавка полица 600.000,00

Набавка столова, 
столица, табуреа 
за децу, ормара, 
постамента и 
завеса 2.281.272,67

2.881.272,67

6.3 330.04 5126
„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“

Набавка MULTICORE 
уређаја са пратећом 
опремом и расветних 
тела (LED WASH 
ROBOTI)

500.000,00  500.000,00

6.4 330.04 5126 Позориште младих
Набавка бубица, 
бежичних микрофона и 
практикабала 

1.150.000,00 1.150.000,00

6.5 330.04 5126 Културни центар 
Новог Сада

Набавка музичких 
инструмената, рамова 
за слике, штафелаја и 
кино опреме

1.200.000,00 Набавка фиокара и 
штафелаја 40.000,00 1.240.000,00

6.6 330.04 5126
Установа за израду 
таписерија „Атеље 
61“

Набавка котла за 
фарбање вуне 500.000,00 500.000,00

6.7 330.04 5126

Установа за кул-
туру и образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог

Набавка сценске 
механике (електроме-
ханички подизачи)

1.000.000,00 1.000.000,00
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6.8 330.04 5126

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач

Набавка фотографске 
опреме за припрему 
енциклопедије 
(објектива и остале 
фотографске опреме)

300.000,00

Набавка моторних 
подизача кулиса и 
сценске опреме на 
позорници

250.000,00 550.000,00

Укупно: 6.650.000,00 2.571.272,67 9.221.272,67

7. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

7.1 330.05 5128 Музеј Града Новог 
Сада

Набавка опреме за 
видео надзор и 
противпожарних 
апарата

960.000,00 960.000,00

7.2 330.05 5128 Историјски архив 
Града Новог Сада

Набавка противпо-
жарних апарата 100.000,00

100.000,00

7.3 330.05 5128
Завод за заштиту 
споменика културе 
Града Новог Сада

Набавка противпо-
жарних апарата 200.000,00

200.000,00

7.4 330.05 5128
„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“

Набавка опреме за 
видео надзор 291.318,44 291.318,44

7.5 330.05 5128 Позориште младих
Набавка противпо-
жарних апарата и 
паник лампи 250.000,00

250.000,00

7.6 330.05 5128 Културни центар 
Новог Сада

Набавка противпо-
жарних апарата 200.000,00 200.000,00

7.7 330.05 5128

Установа за кул-
туру и образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог

Набавка и уградња 
стабилног система за 
гашење пожара и сис-
тема за одимљавање 
(пумпа и електромеха-
ника)

1.000.000,00 1.000.000,00

7.8 330.05 5128 Културни центар 
"Руменка", Руменка

Набавка опреме за 
видео надзор и 
алармног система

450.000,00 450.000,00

Укупно: 2.610.000,00 841.318,44 3.451.318,44

8. ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, МОТОРНА, НЕПОКРЕТНА И НЕМОТОРНА ОПРЕМА

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

8.1 330.06 5129
„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“

Набавка потапајуће 
пумпе за одвод 
атмосферских вода

80.000,00 80.000,00

Укупно: 80.000,00 80.000,00

9. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

9.1 331.01 5151 Музеј Града Новог 
Сада

Набавка лиценци за 
рачунарске програме и 
антивирус програме 

360.000,00 360.000,00
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9.2 331.01 5151
Градска 
библиотека у 
Новом Саду

Набавка књига, остале 
књижне и некњижне 
грађе

7.110.000,00
Набавка књига, 
остале књижне и 
некњижне грађе 400.000,00

7.510.000,00

9.3 331.01 5151
Завод за заштиту 
споменика кулуре 
Града Новог Сада

Набавка књига, лицен- 
ци и софтверских 
програма

300.000,00

Набавка књига, 
лиценци и 
софтверских 
програма

250.000,00 550.000,00

9.4 331.01 5151
„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“

Набавка лиценци за 
антивирус програм 98.000,00

98.000,00

9.5 331.01 5151 Стеријино позорје Набавка компју-
терског софтвера 100.000,00

100.000,00

9.6 331.01 5151 Културни центар 
Новог Сада

Набавка књига, лицен- 
ци за рачунарске про-
граме и откуп ауторских 
права

915.102,57

Набавка књига, ли- 
ценци за рачунар-
ске програме и 
откуп ауторских 
права

100.000,00 1.015.102,57

9.7 331.01 5151

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог

Набавка софтвер-
ског програма за 
израду и продају 
карата

216.000,00 216.000,00

9.8 331.01 5151 Културни центар 
"Руменка", Руменка

Набавка софтверског 
програма 100.000,00 100.000,00

9.9 331.01 5151 Новосадски дечији 
културни центар

Набавка лиценци за 
рачунарске програме 40.000,00 40.000,00

Укупно: 8.923.102,57 1.066.000,00 9.989.102,57

II. ПРОЈЕКАТ: ИЗЛОЖБА „МИЛЕВА МАРИЋ АЈНШТАЈН“

1.  ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

1.1 336.01 5126 Музеј Града Новог 
Сада

Набавка сервера, холо-
грама, лед панела и 4К 
пројектора за виртуел- 
ну изложбу „Милева 
Марић Ајнштајн“ 

17.880.000,00 17.880.000,00

Укупно: 17.880.000,00 17.880.000,00
            
  “

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2021-33/1-II 
23. јун 2021. године
НОВИ САД  

       Градоначелник
   Милош Вучевић, с.р.
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669
На основу члана 4. став 2. Одлуке о утврђивању мера 

којима се стварају услови за бољу доступност и приступач-
ност у коришћењу здравствене заштите становништва у 
установама примарне здравствене заштите на територији 
Града Новог Сада  ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 45/20), а у вези са чланом 67. тачка 2. Статута Града 
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 
на предлог Градоначеника Града Новог Сада, Градско веће 
Града Новог Сада на 65. седници од 23. јуна 2021. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА 
СПРОВОЂЕЊА МЕРА КОЈИМА СЕ 
СТВАРАЈУ УСЛОВИ ЗА БОЉУ 

ДОСТУПНОСТ И ПРИСТУПАЧНОСТ У 
КОРИШЋЕЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
СТАНОВНИШТВА У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЕ И 

ДРУГИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД У 
УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ 

САДА ЗА 2021. ГОДИНУ

I. У Програму спровођења мера којима се стварају услови 
за бољу доступност и приступачност у коришћењу здрав-
ствене заштите становништва у погледу опреме и других 
средстава за рад у установама примарне здравствене 
заштите на територији Града Новог Сада за 2021. годину 
("Службени лист Града Новог Сада", број 16/21), у тачки II. 
износ: "139.690.000,00 динара" замењује се износом: 
"141.190.000,00".

II. У тачки III. алинеја друга износ: "14.200.000,00 динара" 
замењује се износом: "15.700.000,00".

III. У тачки IV. у подтачки: "3) набавку медицинске опреме 
за здравствени објекат у Адицама" број: "3)" замењује се 
бројем: "4)".

Досадашње подтач. 4) до 6) постају подтач. 5) до 7).
IV. У тачки V. после подтачке 1) додаје се подтачка 2) 

која гласи:  
"2) набавку путничког возила, у износу од 1.500.000,00  

динара, и то:
- возила за ковид тим лекара и техничара за посете 
ковид болесницима, 1 возило.".

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 51-35/2021-II 
23. јун 2021. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

670
На основу члана 13. став 3. Одлуке о одржавању чистоће 

(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10-испр., 
3/11-испр., 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19), Град-
ско веће Града Новог Сада, на 65. седници од 23. јуна 2021. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 

ЗА 2021. ГОДИНУ

 I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
јавне хигијене за 2021. годину коју је Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донео на 16. 
седници од 31. маја 2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 352-1/2021-268-II 
23. јун 2021. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

671
На основу члана 33. Одлуке о буџету Града Новог Сада 

за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, броj 
58/20 и 23/21), на предлог Градоначелника Града Новог 
Сада, Градско веће Града Новог Сада на 64. седници од 
21. јуна 2021. године доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНAMA РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

ПОТРЕБЕ ОРГАНА  ГРАДА НОВОГ САДА  
У 2021. ГОДИНИ

Члан 1.

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
потребе органа Града Новог Сада у 2021. години („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 2/21 и 3/21), у члану 2. износ: 
“261.225.000,00“ замењује се износом: „220.324.000,00“.

Члан 2.

Програм инвестиционих активности, који чини саставни 
део овог решења, мења се и гласи:
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„

П  Р  О  Г  Р  А  М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ГРАДА НОВОГ САДА  У 2021. ГОДИНИ

Редни 
број ОСНОВНА СРЕДСТВА ПЛАН ЗА 2021. 

ГОДИНУ

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе (Шифра 0602) 220.324.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Шифра: 0602-0001)

Укупно за ПА: 220.324.000,00

А. МАШИНЕ И ОПРЕМА 147.174.000,00

1 Опрема за саобраћај 15.000.000,00

1.1 Опрема за копнени саобраћај 15.000.000,00

1.1.1 Aутомобили 15.000.000,00

2 Административна опрема 130.039.000,00

2.1 Канцеларијска опрема 25.500.000,00

2.1.1 Намештај 20.000.000,00

2.1.2 Уградна опрема 5.500.000,00

2.2 Рачунарска опрема 81.000.000,00

2.2.1 Рачунари и рачунарска опрема 38.000.000,00

2.2.2 Штампачи, скенери и пратећа опрема 30.000.000,00

2.2.3 Опрема за реконструкцију рачунарске мреже, према пројекту ЈКП Информатика 13.000.000,00

2.3 Комуникациона опрема 4.000.000,00

2.3.1 Телефони и факс апарати 1.000.000,00

2.3.2 Телефонска централа 3.000.000,00

2.4 Електронска и фотографска опрема 18.188.000,00

2.4.1 Електронска опрема 17.518.000,00

2.4.1.1 Фотокопир апарати A3 са додацима за књижну дораду 3.200.000,00

2.4.1.2 Клима уређаји 2.000.000,00

2.4.1.3 Преносне и ручне радио станице 2.355.000,00

2.4.1.4 Ручне батеријске и акумулаторске лампе 503.000,00

2.4.1.5 Ласерски метри са визиром 60.000,00

2.4.1.6 Секач папира 15.000,00

2.4.1.7 Електронски уређаји за плаћање путарине (ТАГ) 20.000,00

2.4.1.8 Фискалне касе 144.000,00

2.4.1.9 Ручни ПОС уређаји 800.000,00

2.4.1.10 Видео камера 38.000,00

2.4.1.11 УПС уређаји 100.000,00

2.4.1.12 Бежични видео интерфон 20.000,00

2.4.1.13 Штампачи за велике формате из ролне 1.200.000,00
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2.4.1.14 Телевизори 1.180.000,00

2.4.1.15 Систем за чекање у реду 1.630.000,00

2.4.1.16 Систем за електронску евиденцију радног времена 216.000,00

2.4.1.17 Дезинфекциони тунели 3.807.000,00

2.4.1.18 Спољно озвучење 230.000,00

2.4.2 Фотографска опрема 670.000,00

2.4.2.1 Фотоапарати 670.000,00

2.5 Опрема за домаћинство и угоститељство 1.351.000,00

2.5.1 Опрема за домаћинство 415.000,00

2.5.2 Опрема за угоститељство 936.000,00

3 Опрема за јавну безбедност 575.000,00

3.1 службене лисице и палице 575.000,00

4 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 1.560.000,00

4.1 Платформа за инвалиде 1.180.000,00

4.2 Клизна врата 380.000,00

Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 73.150.000,00

1 Нематеријална имовина 73.150.000,00

1.1 Софтвер за потребе Градске управе за финансије 7.530.000,00

1.2

Софтвер за потребе Градске управе за социјалну и дечију заштиту

 – накнаде и превоз за вртиће за децу из породица са троје или више деце

 – дечији додатак, породиљска и родитељска накнада са рефундацијама

 – финансијска подршка за родитеље чија су деца уписана у приватне вртиће

– трошкови исране деце у боравку и ужине у основним школама

– умањење обавеза за комуналне услуге, за породице са троје и више деце

10.200.000,00

1.3
Дорада софтвера за потребе Градске управе за социјалну и дечију заштиту  – 
Комесаријата за избеглице, подршка за изградњу стамбених јединица и доделу 
бесповратних средстава,

750.000,00

1.4 Надоградња и проширење софтвера у Градској  управи за имовину и имовинско-правне 
послове 2.000.000,00

1.5 Дорада и проширење апликације за управљање скупштинским материјалима, за 
потребе Скупштине Града 120.000,00

1.6 Софтвер „Unidocs“, за потребе ГУ за грађевинско земљиште и инвестиције 2.100.000,00

1.7

Софтвер за потребе Службе за заједничке послове

- обрачун превоза

- помоћне књиговодствене евиденције

- евиденција основних средстава – магацинско пословање

7.000.000,00

1.8 Софтвер за евиденцију трансакција, материјално и робно књиговодство, за потребе 
Дирекције за робне резерве 3.500.000,00

1.9

Диспечер плус информациони система Градске управе за инспекцијске послове:

- унапређење информационог система

- израда андроид апликације

5.400.000,00
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1.10 Софтвер Документ Менаџмент систем – верзија 2020, за потребе Градске пореске 
управе, ГУ за опште послове и других, који користе Е писарницу 18.000.000,00

1.11 Набавка, надоградња и проширење софтвера за издавање картица за пешачку зону, за 
потребе ГУ за саобраћај и путеве 1.000.000,00

1.12 Набавка, надоградња и проширење софтвера за саобраћај и комунални систем, за 
потребе ГУ за саобраћај и путеве 1.000.000,00

1.13 Софтвер "Document Management System" 10.000.000,00

1.14 Софтвер за снимање разговора и управљање позивима за потребе контакт центра 
Градске управе за инспекцијске послове 1.550.000,00

1.15 Књиге 100.000,00

1.16 Лиценце 2.900.000,00

1.16.1 "Adobe “  и "CorelDRAW'' лиценце 2.900.000,00

„

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 401-10/2021-2/2-II 
21. јун 2021. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

672
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 
33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/20 и 23/21), на 
предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће 
Града Новог Сада, на 64. седници од 21. јуна 2021. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ 
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ЗА 2021. ГОДИНУ

 I. У Програму инвестиционих активности установа 
социјалне заштите за 2021. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 7/21), у тачки II. подтачка 1. речи: „(„Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 58/20)“, замењују се 
речима: „(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/20 и 
23/21)“.

Алинеја друга се мења и гласи:
„- 7.116.000,00 динара и то: 6.000.000,00 динара за 

пројекат реконструкције – примена стандарда приступач-
ности и 1.116.000,00 динара за пројектно-техничку 

документацију и стручни надзор на адреси: Змај Огњена 
Вука 13, Нови Сад.“.

Алинеја трећа мења се и гласи:

„- 374.000,00 динара за набавку рачунарске опреме, на 
адреси: Змај Огњена Вука 13.“.

После алинеје четврте, додаје се алинеја пета, која 
гласи:

„- 1.000.000,00 динара за пројекат озакоњења објеката 
Центра за социјални рад Града Новог Сада, на адреси: 
Змај Огњена Вука 15 и 17.“.

У подтачки 2. речи: „(„Службени лист Града Новог Сада“, 
број 58/20)“, замењују се речима: „(„Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 58/20 и 23/21)“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 5-999/2021-II 
21. јун 2021. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

673
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС",  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 Мишљења Агенције за безбедност 
саобраћаја Републике Србије, ИСА број: П973-1/2021-8 од 
31.05.2021. године, на предлог Савета за координацију 
послова безбедности саобраћаја на путевима на територији 
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 60. 
седници од 11. јуна 2021. године, доноси
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РЕШЕЊЕ 
О ДОПУНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

ЗА 2021. ГОДИНУ

1. У Програму коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 
територији Града Новог Сада за 2021. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 13/21), у тачки 3. став 1. после 
речи: „за 2021. годину“ брише се запета и додају се речи: 
„и Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2021. 
годину,“.

2. Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града 
Новог Сада" по добијању сагласности Агенције за безбед-
ност саобраћаја Републике Србије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 34-4213/2021-II 
11. јун 2021. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

674
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и члана 
33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/20 и 23/21) и 
Решења  Градоначелника Града Новог Сада о употреби 
средстава текуће буџетске резерве Градској управи за 
образовање („Службени лист Града Новог Сада“ број 11/21), 
на предлог  Градоначелника Града Новог Сада, Градско 
веће Града Новог Сада на 62. седници  од  17. јуна 2021. 
године  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

I

У Решењу о  Програму инвестиционих активности за 
основне школе  за 2021. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“ број 7/21), тачка II мења се и гласи:

„II

Средства за реализацију Програма планирана су  у 
буџету Града Новог Сада за 2021. годину, у оквиру Про-
грама 9: Основно образовање и васпитање, у укупном износу 
од 226.342.735,42 динара, од чега за Програмску актив-
ност: Функционисање основних школа у износу од 
27.104.950,42 динара, за Пројекат: Надоградња школе - ОШ 
„Иван Гундулић“ у износу од 137.632.785,00 динара и за 
Пројекат: Доградња спортске сале -  ОШ „Васа Стајић“, у 
износу од 61.605.000,00 динара и то 189.168.480,42 динара 
из извора финансирања 01- општи приходи и примања 
буџета и 37.174.255,00 динара из извора финансирања 
13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година, а у 
складу са оствареним приходима у буџету.“

II

Програм инвестиционих активности за основне школе 
за 2021. годину, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ  

ШКОЛЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Средства за реализацију Програма инвестиционих актив-
ности за основне школе за 2021. годину, планирана су у 
буџету Града Новог Сада за 2021. годину, као трансфери 
осталим нивоима власти, у укупном износу од 226.342.735,42  
динара и распоређују се за Програмску активност: 
Функционисање основних школа, за  Пројeкат: Надоградња 
школе -  ОШ „Иван Гундулић“ и за Пројекaт: Доградња 
спортске сале -  ОШ „Васа Стајић“ 

У оквиру Програмске активности: Функционисање 
основних школа, средства у износу од 27.104.950,42 динара, 
распоређују се за:

            1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА - 5113

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

1.1. ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад Реконструкција хидрантске мреже, електроенергетских 
инсталација, хидротехничких инсталација и  адаптацијa 
простора - наставак реализације уговорених обавеза из 
2020. године

560.881,00

1.2. ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад Реконструкција и доградња хидрантске мреже 9.679.780,00

1.3. ОШ“Jован Поповић“ Нови Сад

Измена услова прикључка на дистрибутивни систем 
електричне енергије (повећање снаге и промена 
категорије потрошње) за објекат школе у др.Илије 
Ђуричића 2

239.942,00
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1.4. ОШ“Jован Поповић“ Нови Сад Електроинсталатерски радови на објекту школе у др.
Илије Ђуричића 2

315.000,00

1.5. ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад Прикључење хидранта на систем водовода - наставак 
реализације уговорених обавеза из 2020. године

5.944,42

1.6. ОШ“Вељко Петровић“ Бегеч Суфинансирање реализације пројекта штедљиве 
расвете - адаптација расвете у школи

1.732.288,00

УКУПНО 12.533.835,42

             
           2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ– 5114
Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

2.1. ОШ "Јожеф Атила" Нови Сад Пројектно техничка документација за изградњу школе у 
„Адицама“ - наставак реализације уговорених обавеза 
из 2020. године

5.725.240,00

2.2. ОШ“Jован Поповић“ Нови Сад Стручни надзор на електроинсталатерским радовима 
на објекту школе у др.Илије Ђуричића 2

4.725,00

2.3. ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад Стручни надзор на енергетској санацији објекта 
(заменa столарије и фасадерски радови - облагање 
објекта минералном каменом вуном (радови уговорени 
2020. године) 

354.240,00

2.4. ОШ „Бранко Радичевић“ Нови Сад Пројекат адаптације електроинсталација 708.000,00

2.5. ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад Израда плана заштите од пожара 250.000,00

2.6. ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад Стручни надзора на реконструкцији и доградњи 
хидрантске мреже

145.000,00

2.7. ОШ“Вељко Петровић“ Бегеч Стручни надзора на суфинансирању реализације 
пројекта штедљиве расвете - адаптација расвете у 
школи

77.950,00

2.8. ОШ „Прва војвођанска бригада“ Нови 
Сад

Израда пројекта реконструкције хидрантске мреже 336.000,00

УКУПНО 7.601.155,00

           3. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ  – 5126
Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

3.1. ОШ "Вељко Влаховић" Шангај Набавка школских клупа и столица 366.840,00

3.2. ОШ "Душан Радовић" Нови Сад Набавка школских клупа и столица 366.840,00

3.3. ОШ "Иван Гундулић" Нови Сад Набавка школских клупа и столица 366.840,00

3.4. ОШ "Иво Андрић" Будисава Набавка школских клупа и столица 366.840,00

3.5. ОШ "Лаза Костић" Ковиљ Набавка школских клупа и столица 366.840,00

3.6. ОШ "Јован Поповић" Нови Сад -Набавка школских клупа и столица 366.840,00

3.7. ОШ "Бранко Радичевић" Нови Сад -Набавка школских клупа и столица 366.840,00

3.8. ОШ "Васа Стајић" Нови Сад Набавка школских клупа и столица 366.840,00

3.9. ОШ "Марија Трандафил" Нови Сад Набавка школских клупа и столица 366.840,00

3.10. ОШ "Светозар Марковић Тоза" Нови 
Сад

-Набавка школских клупа и столица 366.840,00
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3.11. ОШ "Свети Сава" Руменка Набавка школских клупа и столица 366.840,00

3.12. ОШ "Људовит Штур" Кисач Набавка школских клупа и столица 366.840,00

3.13. ОШ "Милош Црњански" Нови Сад -Набавка школских клупа и столица 366.840,00

3.14. ОШ "Јожеф Атила" Нови Сад Набавка школских клупа и столица 366.840,00

3.15. ОШ "Никола Тесла" Нови Сад Набавка школских клупа и столица 366.840,00

3.16. ОШ "Мирослав Антић" Футог -Набавка школских клупа и столица 366.840,00

3.17. ОШ "Јован Дучић" Петроварадин Набавка школских клупа и столица 366.840,00

3.18. ОШ "22.Август" Буковац Набавка школских клупа и столица 366.840,00

3.19. ОШ "Јован Јовановић Змај" Сремска 
Каменица

Набавка школских клупа и столица 366.840,00

Укупно: 6.969.960,00

У оквиру Пројeкта: Надоградња школе -  ОШ „Иван Гундулић“, средства у износу од 137.632.785,00  динара, распоређују 
се за:

            1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА – 5112

Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

1.1. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад Надоградња објекта школе и реконструкција приземља 
школског објекта у Новом Саду - наставак реализације 
уговорених обавеза из 2020. године

135.545.633,00

УКУПНО 135.545.633,00

           2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ – 5114
Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

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

2.022.152,00

2.2. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад Координатор за безбедност и здравље на раду на 
надоградњи објекта школе и реконструкцији приземља 
школског објекта у Новом Саду- наставак реализације 
уговорених обавеза из 2020. године

65.000,00

УКУПНО 2.087.152,00

У оквиру Пројекта: Доградња спортске сале -  ОШ „Васа Стајић“, средства у износу од 61.605.000,00  динара, распоређују 
се за:

            1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА – 5112

Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

1.1. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад Доградња спортске сале 60.000.000,00

УКУПНО 60.000.000,00
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2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ – 5114
Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

2.1. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад стручни надзор на доградњи спортске сале 900.000,00

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

705.000,00

УКУПНО 1.605.000,00
„

III

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

                               
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-2/2021-403-II 
17. јун 2021. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

  

675
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 
33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/20 и 23/21), на 
предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће 
Града Новог Сада, на 62. седници од 17. јуна 2021. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
средње школе за 2021. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 7/21 и 16/21), тачка II. мења се и гласи:

„II

За реализацију Програма у буџету Града Новог Сада 
за 2021. годину планирана су средства на име трансфера 
осталим нивоима власти у оквиру Програма 10: Средње 
образовање и васпитање, у укупном износу од 590.991.320,00 
динара, од чега 469.463.709,00 динара из извора 
финансирања 01 - општи приходи и примања буџета и 
121.527.611,00 динара из извора финансирања 13 - 
нераспоређени вишак прихода из ранијих година, за:

I. Пројекте, средства у износу од 546.059.500,00 динара, 
од чега 445.783.500,00  динара из извора финансирања 01 

- општи приходи и примања буџета и 100.276.000,00 динара 
из извора финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година динара, за:

- Пројекат: „Изградња музичке и балетске школе“, 
средства у укупном износу од 364.821.000,00 динара, 

- Пројекат: „Надоградња објекта Гимназије "Исидора 
Секулић"“, средства у укупном износу од 139.188.500,00 
динара, од чега 79.712.500,00 динара из извора 
финансирања 01 - општи приходи и примања буџета 
и 59.476.000,00 динара из извора финансирања 13 - 
нераспоређени вишак прихода из ранијих година и 

- Пројекат: „Доградња објекта медицинске школе "7. 
април"“, средства у укупном износу од 42.050.000,00 
динара, од чега 1.250.000,00 динара из извора 
финансирања 01 - општи приходи и примања буџета 
и 40.800.000,00 динара из извора финансирања 13 - 
нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

II. У оквиру Програмске активности: "Функционисање 
средњих школа" за капиталне трансфере за инвестиционе 
активности, средства у укупном износу од 44.931.820,00 
динара, од чега 23.680.209,00 динара из извора финан-
сирања 01 - општи приходи и примања буџета и 21.251.611,00 
динара из извора финансирања 13 - нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година.“

II

Програм инвестиционих активности за средње школе 
за 2021. годину мења се и гласи:

„ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

„Средства у укупном износу од 590.991.320,00 динара, 
планирана су у буџету Града Новог Сада за реализацију 
Програма инвестиционих активности за средње школе за 
2021. годину као трансфери осталим нивоима власти, а 
средства се распорећују на следећи начин: 

I. Пројекти, средства у износу од 546.059.500,00 динара, 
од чега 445.783.500,00  динара из извора финансирања 01 
- општи приходи и примања буџета и 100.276.000,00 динара 
из извора финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година, за:

Пројекат: „Изградња музичке и балетске школе“, 
средства у укупном износу од 364.821.000,00 динара, за:
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р. 
бр. Активност ОПИС Износ у динарима                  ИФ

1 Пројектно планирање 

Пројектно техничка документација, сагласности, 
таксе и трошкови обраде предмета за изградњу 
објекта Музичке школе "Исидор Бајић" и 
Балетске школе у Новом Саду са концертном 
двораном 

19.300.000,00 01

2 Административна опрема

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

29.570.400,00 01

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

5.413.600,00 01

укупно 34.984.000,00

3 Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт

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

270.772.000,00 01

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

39.165.000,00 01

укупно 309.937.000,00

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

600.000,00 01

  Пројекат  укупно 364.821.000,00

        Пројекат: „Надоградња објекта Гимназије "Исидора Секулић"“, средства у укупном износу од 139.188.500,00 
динара, за:

р. 
бр. Активност ОПИС Износ у динарима ИФ

1 Изградња зграда и објеката 

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

70.512.500,00 01

58.000.000,00 13

укупно 128.512.500,00

2 Пројектно планирање

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

1.200.000,00 01

1.476.000,00 13

укупно 2.676.000,00

3 Административна опрема Набавка административне опреме 3.350.000,00 01

4 Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт Опремање учионица у надограђеној  етажи 4.650.000,00 01

Извор финансирања 01 79.712.500,00

Извор финансирања 13 59.476.000,00

  Пројекат  укупно 139.188.500,00
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       Пројекат: „Доградња објекта медицинске школе "7. април"“, средства у укупном износу од 42.050.000,00 динара, 
за:

р. 
бр. Активност ОПИС Износ у динарима ИФ

1 Изградња зграда и објеката Доградња објекта школе 40.000.000,00 13

2 Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, сагласности, 
таксе и стручни надзор и координатор за 
безбедност и здравље на раду за доградњу 
објекта школе

1.250.000,00 01

800.000,00 13

укупно 2.050.000,00

Извор финансирања 01 1.250.000,00

Извор финансирања 13 40.800.000,00

  Пројекат  укупно 42.050.000,00

II.  У оквиру Програмске активности: „Функционисање средњих школа“, средства у укупном износу од 44.931.820,00 
динара, за:

   1. Капитално одржавање зграда и објеката

р. 
бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у динарима ИФ

1 Средња машинска школа Реконструкција хидрантске мреже 15.500.000,00 01

2 Електротехничка школа 
"Михајло Пупин", Нови Сад

Уградња хидрантске мреже у објектима у 
Улицама Футошка 17 и Школска 3 832.700,00 01

3 Техничка школа "Павле Савић", 
Нови Сад

Радови на замени спољашње столарије и 
постављању термоизолације на фасаде 3.200.000,00 13

4 Гимназија "Светозар Марковић", 
Нови Сад

Адаптација простора - рушење степеништа и 
формирање радног простора 4.840.000,00 13

Извор финансирања 01 16.332.700,00

Извор финансирања 13 8.040.000,00

  Укупно: 24.372.700,00

   2. Пројектно планирање

р. 
бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у динарима ИФ

1 Средња машинска школа Стручни надзор, сагласности и таксе за 
реконструкцију хидрантске мреже

535.000,00 01

785.000,00 13

2 Гимназија "Јован Јовановић 
Змај", Нови Сад

Геолошки пројекат за трећу фазу за уградњу 
топлотних пумпи 600.000,00 01

3 Електротехничка школа 
"Михајло Пупин", Нови Сад

Израда плана заштите од пожара и надзор за 
радове на уградњи хидрантске мреже 158.660,00 01

4 Техничка школа "Павле Савић", 
Нови Сад

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

1.000.000,00 01
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5
Гимназија "Светозар Марковић", 

Нови Сад

Израда Плана превентивних мера, координатор 
за безбедност и здравље на раду за радове на 
инвестиционом одржавању - наставак 
уговорених обавеза из 2020. године и пројектно 
техничка документација, трошкови обраде 
предмета и стручни надзор за адаптацију 
простора - рушење степеништа и формирање 
радног простора

194.680,00 13

Извор финансирања 01 2.293.660,00

Извор финансирања 13 979.680,00

  Укупно: 3.273.340,00

   3. Административна опрема

р. 
бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у динарима ИФ

1 Електротехничка школа 
"Михајло Пупин", Нови Сад

Набавка канцеларијске опреме и намештаја за 
канцеларије 478.000,00 01

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

Набавка канцеларијске опреме - рачунара и 
канцеларијског намештаја 900.000,00 01

3 Школа за дизајн "Богдан Шупут", 
Нови Сад Набавка опреме за електронски дневник 1.117.000,00 01

4 Техничка школа "Милева Марић 
Ајнштајн", Нови Сад Набавка рачунара за канцеларије 200.000,00 01

5 Техничка школа "Павле Савић", 
Нови Сад

Набавка опреме за интернет мрежу за 
коришћење и увођење он-лајн платформи и Е - 
дневника

480.000,00 13

6 Пољопривредна школа са 
домом ученика, Футог Набавка лап топ рачунара 1.198.080,00 13

7 Гимназија "Лаза Костић", Нови 
Сад

Набавка опреме за канцеларије (скенер - копир, 
фотеље и столице) 210.000,00 13

Извор финансирања 01 2.695.000,00

Извор финансирања 13 1.888.080,00

  Укупно: 4.583.080,00

   4. Опрема за образовање, науку, културу и спорт

р. 
бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у динарима ИФ

1 Гимназија "Јован Јовановић 
Змај", Нови Сад

Набавка намештаја за учионице 600.000,00 01

Набавка  клупа и столица за учионице и 
рачунара 1.165.560,00 13

2
Средња медицинска школа 

"7. април", Нови Сад

Набавка опреме за кабинете и рачунара 450.000,00 01

Набавка  клупа и столица за учионице 366.840,00 13

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

Набавка опреме за практичну наставу више 
образовних профила

635.849,00 01

1.813.951,00 13

4 Гимназија "Светозар Марковић", 
Нови Сад Набавка  клупа и столица за учионице 366.840,00 13
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5 Средња школа "Светозар 
Милетић", Нови Сад Набавка рачунара 798.720,00 13

6 Електротехничка школа 
"Михајло Пупин", Нови Сад

Набавка  клупа и столица за учионице и 
рачунара 1.165.560,00 13

7 Средња машинска школа, Нови 
Сад Набавка 3Д штампача 284.700,00 13

8 Техничка школа "Павле Савић", 
Нови Сад Набавка  клупа и столица за учионице 366.840,00 13

9 Саобраћајна школа "Пинки", 
Нови Сад

Набавка  клупа и столица за учионице и 
рачунара 1.165.560,00 13

10 Пољопривредна школа са 
домом ученика, Футог Набавка  клупа и столица за учионице 366.840,00 13

Извор финансирања 01 1.685.849,00

Извор финансирања 13 7.861.411,00

  Укупно: 9.547.260,00

   5. Опрема за јавну безбедност

р. 
бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у динарима ИФ

1 Гимназија "Јован Јовановић 
Змај", Нови Сад Постављање видео надзора 100.000,00 01

2 Електротехничка школа 
"Михајло Пупин", Нови Сад Алармни систем и комплет за видео надзор 73.000,00 01

3 ШОСО "Милан Петровић" са 
домом ученика, Нови Сад Адаптација и проширење видео надзора 500.000,00 01

  УКУПНО: 673.000,00

   6. Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема

р. 
бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у динарима ИФ

1 Школа за дизајн "Богдан Шупут", 
Нови Сад Набавка и уградња хидроцела 1.357.440,00 13

2 Техничка школа "Милева Марић 
Ајнштајн", Нови Сад Набавка две машине за прање подова 525.000,00 13

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

Набавка и уградња уређаја за повећање 
притиска  у хидрантској мрежи - објекат у Улици 
Бате Бркића

600.000,00 13

  УКУПНО: 2.482.440,00

“
III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-2/2021-401-II 
17. јун 2021. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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676
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 
33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/20 и 23/21), на 
предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће 
Града Новог Сада, на 62. седници од 17. јуна 2021. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА 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", бр. 7/21 
и 22/21),  тачка II. мења се и гласи:

"II

За реализацију Програма у буџету Града Новог Сада 
за 2021. годину планирана су средства у оквиру Програма 
8: Предшколско васпитање и образовање, у укупном износу 
од 206.644.000,00 динара, од чега 160.094.000,00 динара 
из извора финансирања 01 - општи приходи и примања 
буџета и средства у износу од 46.550.000,00 динара из 
извора финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година, за:

I. Пројекте, средства у укупном износу од 105.524.000,00 
динара, од чега 59.974.000,00 динара из извора 
финансирања 01 - општи приходи и примања буџета и 
средства у износу од 45.550.000,00 динара из извора 
финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година, за:

- Пројекат: "Изградња и опремање објекта у Ади-
цама", средства у укупном износу од 59.974.000,00 из 

извора финансирања 01 - општи приходи и примања 
буџета и 

- Пројекат: "Изградња и опремање објекта  у Ораховој 
улици", средства у укупном износу од 45.550.000,00 
динара из извора финансирања 13 - нераспоређени 
вишак прихода из ранијих година.

II. У оквиру Програмске активности: "Функционисање 
и остваривање предшколског васпитања и образовања", 
за инвестиционе активности, средства у укупном износу 
од 101.120.000,00 динара, од чега 100.120.000,00 динара 
из извора финансирања 01 - општи приходи и примања 
буџета и средства у износу од 1.000.000,00 динара из извора 
финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година. Средства у износу од 44.300.000,00 динара пла-
нирана су за зграде и грађевинске објекте и 56.820.000,00 
динара за машине и опрему.

"

II

Програм инвестиционих активности за Предшколску 
установу „Радосно детињство“ Нови Сад за 2021. годину, 
мења се и гласи:

"ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА  

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

Средства у укупном износу од 206.644.000,00 динара 
динара планирана су у буџету Града Новог Сада за 
реализацију Програма инвестиционих активности за Пред-
школску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за 2021. 
годину и распоређују се на следећи начин:

I. Пројекти, средства у укупном износу од 105.524.000,00 
динара, од чега 59.974.000,00 динара из извора 
финансирања 01 - општи приходи и примања буџета и 
средства у износу од 45.550.000,00 динара из извора 
финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година, распорећују се на следећи начин:

Пројекат: "Изградња и опремање објекта у Адицама"

Ред. 
број Активност Опис Износ у динарима ИФ

1 Изградња зграда и објеката Изградња објекта и прикључака на 
инфраструктуру 58.700.000,00 01

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

1.274.000,00 01

  Пројекат укупно: 59.974.000,00
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     Пројекат: "Изградња и опремање објекта у  Ораховој улици"

Ред. 
број Активност Опис Износ у динарима ИФ

1
Изградња зграда 

и објеката

Изградња објекта на катастарској парцели број 
181/4, к.о. Нови Сад I  и радови на изградњи 
саобраћајница и уређењу дворишта  и 
прикључка на дистрибутивни систем електричне 
енергије  - наставак уговорених активности из 
2019. и 2020. године, активности у 2021. години 
- нереализована средства из 2020. године и 
непредвиђене радове

43.000.000,00 13

2 Пројектно планирање

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 - нереализована 
средства из 2020. године и непредвиђене 
радове, за изградњу објекта на катастарској 
парцели број 181/4, к.о. Нови Сад I                                                                   

2.550.000,00 13

  Пројекат укупно: 45.550.000,00

II. У оквиру Програмске активности: "Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања", 
средства у укупном износу од 101.120.000,00 динара, распорећују се на следећи начин: 

А.   Зграде и грађевински објекти, средства у укупном износу од 44.300.000,00 динара, за:

 1. Капитално одржавање зграда и објеката Предшколске установе

Ред. 
број Објекат Опис Износ у 

динарима ИФ

1

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

Уградња приступних рампи 2.000.000,00 01

2

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

Реконструкција и санација гасних котлова 35.000.000,00 01

Укупно: 37.000.000,00

   2. Пројектно планирање за објекте Предшколске установе
Ред. 
број Објекат Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Ченеј

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

1.000.000,00 01

2 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 01
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3 Павла Папа
Технички преглед и трошкови за исходовање 
употребне дозволе за реконструкцију и санацију 
објекта

200.000,00 01

4

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

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

350.000,00 01

5

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

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

1.500.000,00 01

6 Јернеја Копитара

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

2.628.227,00 01

7 Клисански пут

Ттрошкови обраде предмета - услови за 
пројектовање и прикључење  на 
електроенергетску мрежу, локацијска дозвола, 
преглед мера заштите од пожара за 
реконструкцију и санацију објекта

216.773,00 01

8
Више објеката (Ветерник-Краља 
Александра,  Футог-Пролетерска и 
Војводе Мишића)  

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

175.000,00
01

9 Више објеката (Милана Тепића, 
Карађорђева, Сајлово)

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

200.000,00 01

10 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 01

11 Будисава и Руменка Израда енергетских пасоша и трошкови обраде 
предмета за прибављање употребне дозволе 200.000,00 01

Укупно: 7.300.000,00

   Б. Машине и опрема, средства у укупном износу од 56.820.000,00 динара за:

   1. Набавку опреме за објекте предшколске установе

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1.1
Централна кухиња, управна зграда 
и сви објекти Предшколске 
установе

Набавка административне опреме - средства из 
буџета  - наставак уговорених активности из 2020. 
године и активности у 2021. години                   

21.300.000,00 01

Централна кухиња Набавка административне опреме 1.000.000,00 13

1.2
Централна кухиња, управна зграда 
и сви објекти Предшколске 
установе

Набавка административне опреме - закуп  4.120.000,00
01

-1

административна опрема, укупно 26.420.000,00

2 Сви објекти Предшколске 
установе

Набавка опреме за образовање, науку, културу и 
спорт   21.900.000,00 01
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3 Централна кухиња
Набавка опреме за производњу, моторне, 
непокретне и немоторне опреме - уградња 
платформи и лифта за вешерницу

8.500.000,00 01

Извор финансирања 01  51.700.000,00

Извор финансирања 01-1 4.120.000,00

Извор финансирања 13 1.000.000,00

  Укупно: 56.820.000,00
"

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-2/2021-402-II 
17. јун 2021. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47а. Одлуке о давању у закуп послов-

ног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/20, 59/20 и 24/21), 
градско веће Града Новог Сада, на 64. седници од 21. јуна 
2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Умањује се закупнина за пословне просторе којима 
располаже Град Нови Сад за месец јун 2021. године, за 
50% од уговорене закупнине, закупцима и корисницима 
који у пословним просторима према евиденцијама Градске 
управе за имовину и имовинско – правне послове, обављају 
уговорену претежну делатност: угоститељство и туристичке 
агенције.

II. За фактурисање закупнине из тачке I. решења утврђује 
се валута плаћања 24. у месецу.

III. Умањује се закупнина за пословне просторе којима 
располаже Град Нови Сад за временски период почев од 
1. јула 2021. године, па закључно са 31. децембром 2021. 
године за 30% од уговорене закупнине, закупцима и корис-
ницима који у пословним просторима према евиденцијама 
Градске управе за имовину и имовинско – правне послове, 
обављају уговорену претежну делатност: угоститељство 
и туристичке агенције.

IV. 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%.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 46-2/2021-174-II 
21. јун 2021. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47а. Одлуке о давању у закуп послов-

ног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 61/19, 8/20, 59/20 и 24/21), 
Градско веће Града Новог Сада, на 65. седници од 23. јуна 
2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

 I. У Решењу Градског већа Града Новог Сада број 
46-2/2021-174-II од 21. јуна 2021. године, тачка II мења се 
и гласи:

„II. За фактурисање закупнине из тачке I. решења 
утврђује се валута плаћања 5. јула 2021. године.“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 46-2/2021-710-II 
23. јун 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 65. седници од 23. јуна 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ЗОРИ ЂОРЂЕВИЋ, дипломираном правнику, проду-

жава се дужност в.д. начелника Градске управе за прописе, 
почев од 28. јуна 2021. године, до постављења начелника 
Градске управе за прописе, по спроведеном јавном кон-
курсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

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

Имајући у виду да је Зора Ђорђевић, дипломирани прав-
ник, показала изузетно залагање и резултате на пословима 
које је обављала и да у време постављања за вршиоца 
дужности има статус службеника, има положен државни 
стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у 
циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за прописе, одлучено као у диспозитиву 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ     
Број: II-020-4/2021-37/с
23. јун 2021. године
НОВИ САД

Градоначеник 
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 65. седници од 23. јуна 2021. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВОЈИСЛАВ ЈОКСОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. шефа Службе за заједничке послове, 
почев од 2. јула 2021. године, до постављења шефа Службе 
за заједничке послове, по спроведеном јавном конкурсу, а 
најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ     
Број: II-020-4/2021-37/а
23. јун 2021. године
НОВИ САД

Градоначеник 
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 61. тачка 28. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 4. 
став 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за давање 
сагласности у поступку озакоњења објеката изграђених на 
површинама јавне намене на територији Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 9/21), Градона-
челник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА 

ОДЛУЧИВАЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
ЗА ДАВАЊЕ, ОДНОСНО ОДБИЈАЊЕ 
ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ У ПОСТУПКУ 

ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА ИЗГРАЂЕНИХ НА 
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

 I. У Решењу о образовању и именовању председника, 
заменика председника, чланова, заменика чланова и секре-
тара Комисије за одлучивање о испуњености услова за 
давање, односно одбијање давања сагласности у поступку 
озакоњења објекта изграђених на површинама јавне намене, 
односно на земљишту планираном за уређење или изградњу 
објеката јавне намене на територији Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 26/21), после 
тачке VI. додају се тач. VII. и VIII. које гласе:

„VII. Комисија ће у свом раду користити печат Градске 
управе за грађевинско земљиште и инестиције.

VIII. Председнику, заменику председника, члановима, 
заменицима чланова и секретару Комисије припада накнада 
коју ће посебним актом утврдити Градоначелник Града 
Новог Сада.“.

Досадашња тачка VII. постаје IX. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 351-1/2021-1-142-II 
21. јун 2021. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 
68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 
и 149/20) и члана 6. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 
2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/20 
и 23/21), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 58/20 и 23/21) у Посебном делу, за Раздео 09. 
Главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, за Про-
грамску активност: Стална буџетска резерва (шифра 0602-
0010), у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне само-
управе (шифра 0602) у функцији 160 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, са позиције буџета 217, 
економска класификација 499 – Средства резерве, 
одобравају се средства Градској управи за комуналне 
послове у износу од
 9.000.000,00 динара (деветмилионадинара00/100)

на име обезбеђења додатних средстава за реализацију 
Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града 
Новог Сада, број III-352-5/21-8-1 од 19. јануара 2021. године, 
односно плаћање трошкова ангажовања субјеката од посеб-
ног значаја „Новосадски сајам“ АД Нови Сад у циљу 
отварања Пункта за имунизацију против COVID-19, ради 
масовне вакцинације становништва на територији Града 
Новог Сада, у „Хали 1“ на Новосадском сајму и трошкова 
коришћења простора и опреме Новосадског сајма.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
Посебном делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. 
годину, у оквиру Раздела 04. Глава 04.01 – ГРАДСКА 
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, на позицију буџета 
055, за апропријацију економске класификације 423 – Услуге 
по уговору, из извора финансирања 01 – Општи приходи 
и примања буџета, у Функцији 320 – Услуге противпожарне 
заштите, а за Програмску активност: Управљање у ванред-
ним ситуацијама (шифра 0602-0014), у оквиру Програма 
15 – Опште услуге локалне самоуправе (шифра 0602), тако 
да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију 
износи 35.168.000,00 динара.

3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за комуналне послове и
- Градска управа за финансије.

4. Решење доставити:
- Градској управи за комуналне послове и 
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-26/2021-II 
22. јун 2021. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту 
(“Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 
112/15, 80/17 и 95/18-др. закон), Правилником о условима 
и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, бр. 
16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20, 25/20 и 133/20), и чланом 
61. став 1. тачка 18. Статута Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градоначелник Града 
Новог Сада, расписује јавни позив свим физичким и прав-
ним лицима, којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, одводњавање, 
рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пла-
стеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда 
који су у роду) на пољопривредном земљишту у 
државној својини и који су уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном 
статусу најмање три године (у даљем тексту: 
пољопривредна инфраструктура) и

- власнике домаћих животиња, који су и власници, одно-
сно закупци објеката за гајење тих животиња на 
територији јединице локалне самоуправе на којој се 
право пречег закупа остварује, који су уписани у Реги-
стар пољопривредних газдинстава и налазе се у актив-
ном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: 
сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања 
права пречег закупа на пољопривредном земљишту у 
државној својини на територији Града Новог Сада за 2022. 
годину, до дана 31. октобра 2021. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ 
ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I  Потребна документација за остваривање права пречег 
закупа по основу власништва над пољопривредном 
инфраструктуром je :

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу 
власништва над пољопривредном инфраструктуром 
потписан од стране физичког лица, односно одго-
ворног лица у правном лицу (доставља подноси-
лац захтева); 

2. Доказ о власништву над пољопривредном инфра-
структуром:
а) Извод из јавне евиденције о непокретности за 
пољопривредну инфраструктуру која је укњижена 
у јавној евиденцији о непокретности (прибавља 
Градска управа за привреду) и/или

б) Пописна листа и књиговодствена документација 
потписана и оверена у складу Законом о рачуно-
водству за правно лице, за пољопривредну инфра-
структуру која није укњижена у јавној евиденцији 
о непокретности (доставља подносилац зах-
тева) и/или

в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног 
за послове пољопривреде на инвестициона 
улагања за пољопривредну инфраструктуру која 
је подигнута након јула 2006. године, односно 
купопродајни уговор физичког лица (подносиоца 
захтева) са правним лицем које је подигло 
пољопривредну инфраструктуру у складу са тада 
важећим прописима (доставља подносилац 
захтева).

3. Записник Републичке пољопривредне инспекције 
(доставља подносилац захтева);

4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан 
Регистрованог пољопривредног газдинстава у актив-
ном статусу најмање три године (прибавља Градска 
управа за привреду);

II  Потребна документација за остваривање права пре-
чег закупа по основу сточарства je:

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу 
сточарства потписан од стране физичког лица, одно-
сно одговорног лица у правном лицу (доставља 
подносилац захтева); 

2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан 
Регистрованог пољопривредног газдинстава у актив-
ном статусу најмање једну годину (прибавља Град-
ска управа за привреду);

3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих 
животиња и власник, односно закупац објекта за 
гајење тих животиња са утврђеним бројем условних 
грла:
a) Потврду о броју условних грла коју издаје 
Пољопривредни факултет Нови Сад - Департман 
за сточарство – за животиње у систему 
уматичења (доставља подносилац захтева);

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора 
- за животиње које нису у систему уматичења 
(доставља подносилац захтева).

 (Напомена: Републички ветеринарски инспектор 
записником утврђује  број условних грла која 
обрачунава на основу затеченог стања, односно 
исправе лица о продаји, предаји на клање и 
извозу животиња)

4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закљу-
чене са другим лицима за земљиште које се налази 
на територији јединице локалне самоуправе на којој 
се подноси захтев, а који су оверени од стране над-
лежног органа (доставља подносилац захтева);

5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да 
се изврши провера података код надлежних органа 
који су неопходни за реализацију јавног позива;

6. Изјава подносиоца захтева о тачности података, 
потписанa од стране физичког лица, односно одго-
ворног лица у правном лицу, дату под пуном кривич-
ном, прекршајном и материјалном одговорношћу, 
која садржи:
- изјаву да је доставио све доказе који се односе 
на закуп пољопривредног земљишта на територији 
локалне самоуправе на којој је поднео захтев, 

- списак повезаних лица  (назив правног лица са 
матичним бројем/име презиме физичког лица, 
сродство и ЈМБГ)
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 (Напомена: код физичких лица повезаним 
лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, 
супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико 
имају пребивалиште на истој адреси; код правних 
лица повезаним лицима сматра се: правно лице 
и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа 
у капиталу (акција, удела или гласова); 

7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим 
се доказује укупна површина пољопривредног 
земљишта које подносилац захтева има у свом влас-
ништву на територији јединице локалне самоуправе 
на којој се подноси захтев (прибавља Градска управа 
за привреду);

8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим 
се доказује укупна површина пољопривредног 
земљишта које је у власништву повезаних лица са 
подносиоцем захтева. (прибавља Градска управа за 
привреду након увида у списак тих лица из изјаве 
из тачке 6. који доставља подносилац захтева).                             

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о 
пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, 
власништво пољопривредног земљишта, власништво 
пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини) односе се 
на територију јединице локалне самоуправе где се налази 
објекат, односно животиње.

Напомена: Сва лица која су заинтересована за 
остваривање права пречег закупа по основу пољопривредне 
инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније 
до 1. септембра 2021. године, поднесу Захтев за изла-
зак Републичке пољопривредне инспекције, односно 
за остваривање права пречег закупа по основу сточарства 
Захтев за излазак Републичке ветеринарске инспекције 
најкасније до 1. септембра 2021. године.

Записник Републичке пољопривредне инспекције је 
саставни део документације која се доставља до 31. окто-
бра 2021. године и обавезно садржи тачно наведене све 
катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је 
утврђена функционалност система за наводњавање, 
одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакле-
ника, пластеника, као и рода воћњака и винограда.

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела 
II тачке 2, 7 и 8,  Градска управа за привреду прибавља 
најкасније до 30. новембра 2021. године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за 
остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у 
складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине 
пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем 
програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта се врши на начин да се површина која им је 
утврђена по броју условних грла, умањује за површину 
пољопривредног земљишта, у складу са чланом 64а став 
17. Закона о пољопривредном земљишту.

Сва документација која се доставља у складу са овим 
Јавним позивом мора да гласи на исто правно или 
физичко лице, које може бити носилац или члан Регистро-
ваног пољопривредног газдинстава и мора бити оверена 
и потписана од стране надлежног органа који издаје 
исправу. 

Уколико је правно или физичко лице власник више 
врста животиња, за сваку врсту животиња доствља 
посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне године, поред 
уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања 
Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбе-
ђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне 
банке у висини годишње закупнине пољопривредног 
земљишта или уговор о јемству између Министарства као 
повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати 
депозита у висини једне годишње закупнине као средство 
обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редов-
ног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу 
годину закупа. 

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене 
лицима по основу права пречег закупа дође до промена 
површине по било ком законском основу, даљи поступак 
давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пре-
чег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину 
земљишта.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана 
од 8,00 до 15,00 часова, у просторијама Градске управе за 
привреду, Нови Сад, улица Руменачка, бр. 110а, канцеларија 
број 5 (први спрат), канцеларија број 11 (приземље) или 
са сајта Града Новог Сада - www.novisad.rs и Градске управе 
за привреду – www.privredans.com

Рок за достављање захтева и потребне документације 
из овог јавног позива је 31. октобар 2021. године. Захтев 
приспео по истеку датума одређеног у овом јавном позиву 
сматраће се неблаговременим и Комисија за израду 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Града Новог 
Сада ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непо-
средно на писарници Градске управе за опште послове 
Града Новог Сада у Градској кући, Нови Сад, Трг слободе 
бр. 1, или препорученом поштом на адресу: Нови Сад, Трг 
слободе бр. 1, (Градска кућа), у затвореној коверти са 
назнаком на предњој страни: „Захтев за остваривање права 
пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфра-
структуре за 2022. годину“ или „Захтев за остваривање 
права пречег закупа по основу сточарства за 2022. годину“, 
за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта на територији 
Града Новог Сада, на адресу: Градска управа за привреду, 
Нови Сад, ул. Руменачка, бр. 110а. На полеђини коверте 
наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца зах-
тева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним 
позивом је Иванка Чубрило, тел.: 021/6614-085, email: ivanka.
cubrilo@uprava.novisad.rs и dusan.tubic@uprava.novisad.rs 
или лично у просторијама Градске управе за привреду, 
Нови Сад, ул. Руменачка бр. 110а, први спрат, канцеларија 
бр.  5, приземље, канцеларија бр. 11. 

Овај јавни позив објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“, огласним таблама месних канцеларија, као 
и на интернет страници Града Новог Сада - www.novisad.
rs и Градске управе за привреду – www.privredans.com

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-422/2021-II 
22. јун 2021. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 
БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту 
(“Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 
112/15, 80/17 и 95/18-др. закон), Правилником о условима 
и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 
16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20, 25/20 и 133/20), и чланом 
61. став 1. тачка 18. Статута Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“ број 11/19), Градоначелник Града 
Новог Сада,  расписује јавни позив којим обавештава:

- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe 
службe и социјалнe установe да им се може дати на 
коришћење површина пољопривредног земљишта у 
државној својини која је примерена делатности којом 
се баве, а највише до 100 хектара;

- високообразовнe установe - факултетe и научнe 
институтe чији је оснивач држава и установe за 
извршење кривичних санкција да им се може дати на 
коришћење површина пољопривредног земљишта у 
државној својини која је примерена делатности којом 
се баве, а највише до 1.000 хектара;

- правнa лицa у државној својини регистрована за 
послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања 
коришћења без плаћања накнаде пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији Града Новог 
Сада за 2022. годину, до дана 31. октобра 2021. године. 

Потребна документација:
1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без 

плаћања накнаде потписан од стране одговорног 
лица;

2) Акт о оснивању установе, односно извод из привред-
ног регистра за правно лице (не старији од шест 
месеци) којим се доказује да је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију 
из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају 
бити читљиве, при чему Комисијa за израду Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Града Новог Сада, задржава право 
да у случају потребе затражи достављање оригинала или 
оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана 
од 8,00 до 15,00 часова, у просторијама Градске управе за 
привреду, Нови Сад, улица Руменачка, бр. 110а, канцеларија 
број 5 (први спрат), канцеларија број 11 (приземље) или 
са сајта Града Новог Сада - www.novisad.rs и Градске управе 
за привреду – www.privredans.com.

Рок за достављање захтева и потребне документације 
из овог јавног позива је 31. октобар 2021. године. Захтев 

приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву 
сматраће се неблаговременим и Комисија за израду 
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Града Новог 
Сада, ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непо-
средно на писарници Градске управе за опште послове 
Града Новог Сада у Градској кући, Нови Сад, Трг слободе 
бр. 1, или препорученом поштом на адресу: Нови Сад, Трг 
слободе бр. 1, (Градска кућа), у затвореној коверти са 
назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољо-
привредног земљишта у државној својини без плаћања 
накнаде за 2022. годину“ за Комисију за израду Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Града Новог Сада за 2022. 
годину, на адресу: Градска управа за привреду, Нови Сад, 
улица Руменачка, бр. 110а. На полеђини коверте наводи 
се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним 
позивом је Иванка Чубрило, тел.: 021/6614-085, email: ivanka.
cubrilo@uprava.novisad.rs и dusan.tubic@uprava.novisad.rs 
или лично у просторијама Градске управе за привреду, 
Нови Сад, ул. Руменачка бр. 110а, први спрат, канцеларија 
бр. 5 и приземље, канцеларија бр. 11. 

Овај јавни позив објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“, огласним таблама месних канцеларија, као 
и на интернет страници Града Новог Сада - www.novisad.rs.   
и Градске управе за привреду – www.privredans.com.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-421/2021-II 
22. јун 2021. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

685
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9- 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 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 

ПРЕРАДОВИЋЕВОЈ УЛИЦИ У 
ПЕТРОВАРАДИНУ

I. Одређује се изменa режима саобраћаја у Прера-
довићевој улици у Петроварадину, у складу са Техничким 
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регулисањем саобраћаја број: С-229/21 од 23. јуна 2021. 
године које је израдило Одељење за развој и управљање 
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције

II. Градска управи за грађевинско земљиште и инве-
стиције организује реализацију тачке I. овог решења.

III. Рок за извршење овог решења је 30. јун 2021. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
БРОЈ: IV-34-4690/2021
24. јун 2021. године
НОВИ САД в.д. начелника

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

9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10- исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18, 61/19, 9/21 и 24/21), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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, 11/21, 16/21 и 20/21), у тачки IV. под-
тачка 77. и 79. се мењају и гласе:

„77. у Толстојевој улици, са 228 паркинг-места, према 
Пројекту број 9186 од 23. марта 2015. године, који је изра-
дио Завод и Пројекту бр. ПС0478 од 26. маја 2021. године, 
који је израдио Паркинг сервис.

„79. у Улици Мише Димитријевића, са 362 паркинг-места, 
према Пројектима бр. ПС0375 од 18. јуна 2018. године и 
Пројекту бр. ПС0328 од 6. децембра 2016. године, који је 
израдио Паркинг сервис“.

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 унесу у Катастар саобраћајне 
сигнализације.

V. рок за извршење овог решења јее 23. јул 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-34-4689/2021 
24. јун 2021. године
НОВИ САД в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с.р.
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На основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима 

на територији Града Новог Сада („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, 9/21 и 24/21), Градска управа за саобраћај и 
путеве, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

 I. У Решењу о одређивању посебних паркира-
лишта на територији Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 4/21, 7/21, 11/21, 12/21, 16/21 и 
20/21) у тачки III. подтачка 4. речи: „и Пројекту број 
П-498/2021 из фебруара 2021. године који је израдило 
АДОМНЕ ДОО НОВИ САД“, бришу се.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да паркиралишта уреди, опреми и постави 
саобраћајну сигнализацију у складу са Пројектом број 2998 
од 2. фебруара 2007. године, који је израдио Завод.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
БРОЈ: IV-34-1209/2021 
15. јун 2021. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
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 На основу  члана 3. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
7/18 и 2/19), а у складу са Закључком Градоначелника, број 
II-020-2/2021-5559 од 21.06.2021. године, Градска управа 
за социјалну и дечију заштиту расписује
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II ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ КОЈИ СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД 

НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Расписује се II Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за финансирање или суфи-
нансирање програма удружења грађана у области социјалне 
заштите, који су од интереса за Град Нови Сад, за 2021. 
годину (у даљем тексту:  Конкурс), чији основни циљеви 
доприносе развоју иновативних услуга, унапређењу посто-
јећих услуга или утичу на већи обухват корисника у 
постојећем систему социјалне заштите, и то по следећим 
групама приоритета:

1. програми дневне подршке у заједници који имају 
за циљ унапређење положаја особа са инвалидите-
том, особа оболелих од ретких и тешких хроничних 
болести и чланова њихових породица, старих особа, 
лечених зависника, особа лечених од психоза и особа 
оболелих од ХИВ-а, и свих осталих социјално угро-
жених група,

2. програми саветодавно-терапијске, социјално-
едукативне и рехабилитационо-терапијске под-
ршке ради побољшања квалитета живота или 
ублажавања неповољних животних околности раз-
личитих социјално угрожених група или појединаца, 
и програми заштите и унапређења положаја свих 
осталих социјално угрожених група и појединаца у 
складу са Законом, сензибилизација јавности, посло-
даваца и потенцијалних донатора за проблеме наве-
дених социјалних група, као и програми који допри-
носе реализацији Акционог плана приступачности 
Града Новог Сада. 

II.  УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА 
      ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На Конкурсу може да учествује удружење:
- које је уписано у регистар надлежног органа (АПР) у 
складу са законом;

- које има седиште на територији Града Новог Сада;
- чији корисници програма имају пребивалиште/бора-
виште на територији Града Новог Сада;

- чији се циљеви, према статутарним одредбама, оства-
рују у области социјалне заштите и чији је програм 
садржински из области социјалне заштите;

- које је директно одговорно за припрему и реализацију 
програма;

- које није у поступку ликвидације, стечајном поступку 
или под привременом забраном обављања делатности;

- које нема блокаду рачуна, пореска дуговања или 
дуговања према организацијама социјалног осигурања;

- која се не финансирају по другим основама из буџета 
Града Новог Сада за исти програм којим аплицирају 
на овај Конкурс, осим у случају недостајућих средстава. 

III. ИЗНОС И НАМЕНА СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА 
       ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 
      УДРУЖЕЊА

Средства за финансирање или суфинансирање програма 
из тачке I. овог Конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2021. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 58/20 и 23/21), у укупном износу од  
20.000.000,00 динара, и то за следеће приоритете:

1. програме дневне подршке у заједници, у укупном 
износу од 5.000.000,00 динара, 

2. програме саветодавно-терапијске, социјално-
едукативне и рехабилитационо-терапијске под-
ршке, у укупном износу од 15.000.000,00 динара.

IV. РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће се реализо-
вати најкасније до 31. децембра 2021. године.

V.  KРИТЕРИЈУМИ И БЛИЖА МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 
       ПРОГРАМА 

Избор програма који ће се финансирати или суфинан-
сирати средствима из буџета Града Новог Сада, врши се 
применом следећих критеријума:

1. Критеријуми за избор програма који ће бити финан-
сирани или суфинансирани на Конкурсу:
- референце програма: област у којој се реализује 
програм, дужина трајања програма, број корисника 
програма, могућност развијања програма и његова 
одрживост;

- циљеви који се постижу: обим задовољавања 
јавног интереса, степен унапређења стања у обла-
сти, односно групи приоритета у коју се програм 
спроводи;

- суфинансирање програма из других извора: соп-
ствених прихода, буџета Републике Србије, ауто-
номне покрајине или ЈЛС, фондова Европске уније, 
поклона, донација, легата, кредита и друго, у 
случају недостајућег дела средстава за финан-
сирање програма;

- законитост и ефикасност коришћења средстава 
и одрживост ранијих програма: ако су раније 
коришћена средства буџета Града Новог Сада и 
ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе.

2. Ближа мерила за избор програма: 
- релевантност програма;
- циљеви који се постижу;
- изводљивост програма;
- одрживост програма; 
- иновативност програма;
- очекивани резултати и ефекти програма;
- јасно дефинисане циљне групе корисника;
- капацитети за реализацију програма; 
- период постојања удружења – организације;
- континуитет коришћења средстава.
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Начин бодовања и друге чиниоце који су од утицаја на 
вредновање програма и који су специфични за одређену 
област утврђује Комисија за стручну процену програма 
удружења грађана у области социјалне заштите који су од 
интереса за Град Нови Сад (у даљем тексту: Комисија).

VI. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Конкурсна документација се попуњава na српском језику, 
ћириличним писмом, на персоналном рачунару и на про-
писаним обрасцима који се могу преузети на Званичној 
интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.
rs), обавезном документацијом и другом документацијом 
која се може приложити уз пријаву.

Обавезна конкурсна документација садржи:

- Пријаву (Образац 1), са приложеним:  

1. Предлогом програма (Образац 2);

2. Планом активности (Анекс 1)

3. Буџетом програма (Анекс 2); 

4. Наративним приказом буџета програма (Анекс 3);

5. Изјавом предлагача програма (Образац 3);

6. Изјавом партнера програма (Образац 3а) 

 (уколико се програм реализује са партнером – за сваког 
партнера посебна изјава);

7. Изјавом о непостојању сукоба интереса корисника 
средстава (Образац 4);

8. Фотокопијом статута удружења;

9. Фотокопијом интерног акта о антикорупцијској  
политици; 

10. Фотокопијом решења Агенције за привреднe реги-
стре 

 (удружење може приложити или у пријави навести да 
орган прибави по службеној дужности)

11. Фотокопијом споразума о партнерству  или 
сарадњи 

 (уколико се програм реализује са партнерима или са 
образовно-васпитном установом уколико се реализује 
програм у који су укључена деца); 

- CD или USB са снимљеном обавезном конкурсном 
документацијом.

Уз конкурсну документацију може се приложити:

- друга документација (препоруке, споразуми, лиценце 
и др.). 

Градска управа за социјалну и дечију заштиту по 
службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у 
регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним 
одредбама, циљеви удружења остварују у области 
социјалне заштите, као и предложени програм.

Конкурсна документација се на враћа. 

VII. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверен и одштампан Образац пријаве са пратећом оба-
везном конкурсном документацијом, електронска верзија 
документације и пожељна пратећа документација достав-
љају се у затвореној коверти, са назнаком:

„За II Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града 
Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма 
удружења грађана у области социјалне заштите, који су од 
интереса за Град Нови Сад, за 2021. годину

Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града 
Новог Сада

– НЕ ОТВАРАТИ“

и истакнутим називом подносиоца програма.

Пријава се подноси препорученом пошиљком, путем 
курирске службе или лично на адресу: Писарница Градске 
управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1.

Удружење може бити предлагач максимално два про-
грама у оквиру Конкурса.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело 
удружење које не испуњава услове за учешће на Конкурсу, 
неће се разматрати.

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно 
представљени програми или остала конкурсна 
документација, као и пријаве које нису поднете на пропи-
саним обрасцима, неће се разматрати.

VIII. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС, 
        ПОСТУПАК И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ 
        СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
            ПРОГРАМА

Рок за подношење пријава на Конкурс је 15 дана од 
дана његовог објављивања на Званичној интернет презен-
тацији Града Новог Сада.

Поступак Конкурса спровешће Комисија, коју образује 
и именује Градоначелник Града Новог Сада.

Комисија утврђује Предлог листе програма од интереса 
за Град Нови Сад у области социјалне заштите за 2021. 
годину (у даљем тексту: Предлог листе програма), у року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и 
објављује га на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs), на Порталу еУправа и огласној 
табли Скупштине Града Новог Сада.

Учесници Конкурса, у року од три дана од дана 
објављивања Предлога листе програма, имају право да 
изврше увид у поднете пријаве на Конкурс.

Учесници Конкурса, у року од осам дана од дана 
објављивања Предлога листе програма, имају право да 
поднесу приговор. 

Одлуку о приговору доноси Комисија, у року од 15 дана 
од дана истека рока за подношење приговора и одлука 
Комисије је коначна. 
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Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града 
Новог Сада, у року од 30 дана, од дана истека рока за 
подношење приговора.

 IX. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Све додатне информације у вези са пријављивањем на 
Конкурс могу се добити путем телефона број: 021/4882-722 
и 021/4882-885 или путем електронске поште: vesna.djuric@
uprava.novisad.rs и radovan.gajic@uprava.novisad.rs.

 Конкурс објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“, 
на Званичној интернет презентацији Града Новог Сада 
(www.novisad.rs), на Порталу еУправа и огласној табли 
Скупштине Града Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну и дечију заштиту   
21000 НОВИ САД, Жарка Зрењанина 2 
Број: XIII-1077/2021-1 
22. јун 2021. године 

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

С А Д Р Ж А Ј

Град Нови Сад

Градско веће

666 Правилник о мерилима и начину утврђи-
 вања трошкова уклањања, смештаја и 
 чувања принудно уклоњеног урбаног мо-
 билијара, објеката и уређаја, ствари и 
 других предмета и возила са јавне повр-
 шине на територији Града Новог Сада 1357

667 Решење о одобравању програма и про-
 јеката од јавног интереса у областима 
 омладинског сектора, којима се обезбе-
 ђује имплементација, мониторинг и ева-
 луација програма и пројеката којима се 
 остварују циљеви и мере дефинисане 
 Локалним акционим планом политике за 
 младе Града Новог Сада за период 
 2019 - 2022. године, за 2021. годину 1358

668 Решење о изменама Решења о Програму 
 инвестиционих активности за установе 
 културе чији је оснивач Град Нови Сад 
 за 2021. годину 1363

669 Решење о изменама и допуни Програма 
 спровођења мера којима се стварају ус-
 лови за бољу доступност и приступач-
 ност у коришћењу здравствене заштите 
 становништва у погледу опреме и других 
 средстава за рад у установама примарне 
 здравствене заштите на територији Града 
 Новог Сада за 2021. годину 1369

670 Решење о давању сагласности на Одлу-
 ку о изменама Програма јавне хигијене 
 за 2021. годину 1369

671 Решење о изменaмa Решења о Програму 
 инвестиционих активности за потребе 
 органа  Града Новог Сада у 2021. години 1369

672 Решење о изменама и допуни Програма 
 инвестиционих активности установа со-
 цијалне заштите за 2021. годину 1372

673 Решење о допуни Програма коришћења 
 средстава за финансирање унапређења 
 безбедности саобраћаја на путевима на 
 територији Града Новог Сада за 2021. 
 годину 1372

674 Решење о изменама Решења о Програ-
 му инвестиционих активности за основне 
 школе за 2021. годину 1373

675 Решење о изменама Решења о Програ-
 му инвестиционих активности за средње 
 школе за 2021. годину 1376

676 Решење о изменама Решења о Програ-
 му инвестиционих активности за Пред-
 школску установу "Радосно детињство" 
 Нови Сад за 2021. годину 1381

677 Решење о умањењу закупнине за посло-
 вне просторе којима располаже Град 
 Нови Сад за месец јун 2021. године 1384

678 Решење о измени Решења Градског већа 
 Града Новог Сада број 46-2/2021-174-II 
 од 21. јуна 2021. године 1384

679 Решење о продужењу дужности в.д. на-
 челника Градске управе за прописе
 (Зора Ђорђевић) 1385

680 Решење о постављењу в.д. шефа Служ-
 бе за заједничке послове (Војислав
 Јоксовић)  1385
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Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Ана Лекић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

Градоначелник

681 Решење о измени и допунама Решења 
 о образовању и именовању председни-
 ка, заменика председника, чланова, за-
 меника чланова и секретара Комисије 
 за одлучивање о испуњености услова 
 за давање, односно одбијање давања 
 сагласности у поступку озакоњења обје-
 кта изграђених на површинама јавне на-
 мене на територији Града Новог Сада 1386

682 Решење о употреби средстава сталне 
 буџетске резерве 1386

683 Јавни позив за доказивање права пречег 
 закупа пољопривредног земљишта у др-
 жавној својини на територији Града Новог 
 Сада за 2022. годину 1387

684 Јавни позив за остваривање права кори-
 шћења без плаћања накнаде пољопри-
 вредног земљишта у државној својини 
 на територији Града Новог Сада за 2022. 
 годину 1389

Градска управа за саобраћај и путеве

685 Решење о измени режима саобраћаја у 
 Прерадовићевој улици у Петроварадину 1389

686 Решење о измени Решења о одређивању 
 посебних паркиралишта на територији 
 Града Новог Сада 1390

687 Решење о измени Решења о одређивању 
 посебних паркиралишта на територији 
 Града Новог Сада 1390

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

688 II Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за финансира-
 ње или суфинансирање Програма удру-
 жења грађана у области социјалне заш-
 тите који су од интереса за Град Нови 
 Сад за 2021. годину 1390


