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На основу чл. 46. и чл.107. став 4. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и
члана 31. Одлуке о месним заједницама („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 21/92, 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15),
председница Скупштине Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА „СТАРИ
ЛЕДИНЦИ“, „БУДИСАВА“, „РУМЕНКА“
И „ЧЕНЕЈ“
1. Расписују се избори за чланове савета месних
заједница „Стари Лединци“, „Будисава“, „Руменка“ и „Ченеј“
за 1. август 2021. године, од 7 до 20 часова.
2. Избори ће се организовати и спровести у складу са
Одлуком о месним заједницама („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 21/92, 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15) и статутима месних заједница „Стари Лединци“, „Будисава“,
„Руменка“ и „Ченеј“, а изборне радње почињу да теку од 2.
јула 2021. године.
3. Рок за подношење предлога за кандидате за чланове
савета месних заједница „Стари Лединци“, „Будисава“,
„Руменка“ и „Ченеј“ истиче 26. јула 2021. године, у 15:30
часова.
4. Председница Скупштине Града Новог Сада ће до 2.
јула 2021. године образовати комисије за спровођење
избора, јер су члановима савета наведених месних
заједница престали мандати пре истека времена на које
су изабрани, подношењем оставки.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“ и на огласним таблама месних заједница „Стари
Лединци“, „Будисава“, „Руменка“ и „Ченеј“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА
Број: 06-1/2021-758-I
1. јул 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. Закон) и члана
9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10,
60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ СТУБИЋА У РАДНИЧКОЈ
УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање стубића у Радничкој улици
у Новом Саду, испред кућног броја 24, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-232/21 од 29. јуна
2021. године, које је израдило Одељење за развој и
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 15. јул 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-34-4771/2021
29. 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
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука
УС, 24/18 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др.
закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20), доноси
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РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА
У СЛЕПОМ ДЕЛУ УЛИЦЕ ПАВЛА ПАПА У
НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање заштитних стубића у слепом
делу улице Павла Папа у Новом Саду у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: ПС-0124-03 из јуна 2021.
године које је израдило Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад.
II. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови
Сад организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 25.7.2021. 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-34-4715/2021
25. 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
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. Закон) и члана
9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10,
60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ
И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У
РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ ЗДРАВКА ЧЕЛАРА И
УЛИЦЕ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА У ФУТОГУ
I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализације у раскрсници Улице Здравка
Челара и Улице Бранка Радичевића у Футогу, у складу са
Техничким регулисањем саобраћаја број: С-240/21 од 29.
јуна 2021. године, које је израдило Одељење за развој и
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције.
II. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 12. јул 2021. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

1. јул 2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4768/2021
29. 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

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада", бр. 4/21, 7/21, 11/21, 16/21 и 20/21), у тачки IV. подтачка 10. се мења и гласи:
„10. у Улици Павла Папа, са 74 паркинг-местом, према
Пројекту број ПС0124-03 из јуна 2021. 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 унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 25. 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-34-4716/2021
25. јун 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

1. јул 2021.
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На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за програме и пројекте из области здравства ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14, 27/14 и 9/19), Градска управа за здравство расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКАТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ
ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И
ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката здравствених установа у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести за 2021.
годину.
II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса износе 3.689.000,00 динара и обезбеђена
су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/20 и 23/21).
III. Пројекти здравствених установа у области јавног
здравља којима се доприноси промоцији здравља и
превенцији болести који ће се финансирати из буџета Града
Новог Сада у 2021. години су:
1) пројекти васпитања за здравље
Пројекти васпитања за здравље су пројекти који се
реализују у циљу усвајања знања, ставова и вештина
појединца, групе или заједнице у вези са здравим
стиловима живота, детерминантама здравља и
смањењем фактора ризика за оболевање од заразних и незаразних болести.
2) пројекти превенције и контроле заразних болести
Пројекти превенције и контроле заразних болести су
пројекти који се реализују у циљу унапређења
здравља грађана, превенције настанка заразних
болести, као и успостављања адекватног одговора
на њих.
3) пројекти превенције HIV/AIDS-a
Пројекти превенције HIV/AIDS-a су пројекти који
доприносе унапређењу превенције HIV инфекција.
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене
установе чији је оснивач Република Србија или Аутономна
Покрајина Војводина и чије је седиште на територији Града
Новог Сада.
V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или
у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина
2, канцеларија 46, II спрат.
VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси
пројекат који садржи:
- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентификациони број учесника конкурса,
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- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин
реализације активности и очекивани резултати
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних
трошкова који се предвиђају пројектом са износом
средстава неопходних за реализацију активности и
спецификацијом износа средстава из сопствених прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и других
извора),
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и
ангажовање средстава, и
- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни
конкурс.
VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2,
канцеларија 46, II спрат или електронским путем на и-мејл
адресу: zdravstvo@uprava.novisad.rs потписане електронским потписом који је издат од овлашћеног сертификационог тела, којим се потврђује интегритет података и идентитет овлашћеног лица.
VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 1. јула до
8. јула 2021. године.
IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве
упућене факсом као и пријаве које нису потписане од стране
овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном
документацијом неће се разматрати.
X. Конкурсна документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља
којима се доприноси промоцији здравља и превенцији
болести.
XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног конкурса неће се финансирати:
- набавка основних средстава за рад учесника конкурса,
- пројекти чије активности није могуће спроводити
без примене општих мера превенције од заразне
болести COVID-19.
XIII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у
области јавног здравља којима се доприноси промоцији
здравља и превенцији болести може учеснику Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене поднетог
пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности
планираних у пројекту.
Комисија за стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља
и превенцији болести има право да затражи додатна
објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом пројекта,
односно да предложи измену буџета пројекта, уколико
сматра да буџет пројекта не одговара планираним активностима и резултатима реализације пројекта.
XIV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у
области јавног здравља којима се доприноси промоцији
здравља и превенцији болести је дужна да у року од 30
дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног конкурса,
утврди листу пројеката, применом следећих критеријума:
- област у којој се реализује пројекат, дужина трајања
пројекта, број корисника пројекта и одрживост пројекта,
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- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног
интереса, степен унапређења стања области у којој
се пројекат спроводи,
- суфинансирање пројекта из других извора: сопствених
прихода, буџета Републике Србије, аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова
Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и
друго, у случају недостајућег дела средстава за
финансирање пројекта,
- законитост и ефикасност коришћења средстава из
буџета Града Новог Сада и одрживост ранијих
пројеката,
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса
за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са планираним активностима.
Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).
Учесници конкурса имају право да у року од три дана
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, а право приговора у року од
осам дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну процену
и избор пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести у року од
15 дана од дана његовог пријема и одлука Комисије је
коначна.
Комисија за стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља
и превенцији болести, у року од седам дана од дана
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доношења одлуке о приговору доставља извештај о спроведеном поступку конкурса.
Извештај садржи предлог пројеката за чију реализацију
би се одобрила средства из буџета Града Новог Сада, са
износом средстава за реализацију сваког појединачног
пројекта.
XV. На основу извештаја из тачке XIV. овог јавног конкурса, Градска управа за здравство доставља Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о утврђивању пројеката
за чију реализацију се одобравају средства из буџета Града
Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког
појединачног пројекта.
Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају
средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава
за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће се
објавити на званичној интернет презентацији Града Новог
Сада (www.novisad.rs).
XVI. Комисија за стручну процену и избор пројеката у
области јавног здравља којима се доприноси промоцији
здравља и превенцији болести писаним путем ће обавестити
учеснике Јавног конкурса који нису остварили право на
средства из буџета Града Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Број: XII-51-37/21
24. јун 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Мр Драгана Којадиновић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.

692

Скупштина
693
689

Одлуку о расписивању избора за чланове савета месних заједница „Стари Лединци“, „Будисава“, „Руменка“ и „Ченеј“

Решење о постављању успоривача брзине и саобраћајне сигнализације у раскрсници Улице Здравка Челара и Улице
Бранка Радичевића у Футогу

1396

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

1396

Градска управа за здравство
694

691

Страна

1395

Градска управа за саобраћај и путеве
690

Предмет

Решење о постављању стубића у Радничкој улици у Новом Саду

1395

Решење о постављању заштитних стубића у слепом делу Улице Павла Папа
у Новом Саду

1395

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

1397

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

