СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XL - Број 36

НОВИ САД, 25. август 2021.

ГРАД НОВИ САД

примерак 50,00 динара

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

Образложење

Градско веће

829
На основу тачке IV. став 3. Одлуке о Пројекту „Нови Сад
– град младих, Србија – земља младих“ („Службени лист
Града Новог Сада“, број 55/20), и члана 67. тачка 48. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број 11/19), на предлог Градоначелника Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада на 75. седници од 16. августа 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТА „НОВИ САД – ГРАД МЛАДИХ,
СРБИЈА – ЗЕМЉА МЛАДИХ“ У 2021. ГОДИНИ
I. У Програму реализације Пројеката „Нови Сад – град
младих, Србија – земља младих“ у 2021. години („Службени лист Града Новог Сад“, број 7/21), у тачки II. износ:
„30.000.000,00 динара“ замењује се износом: „45.000.000,00
динара“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-2/2021-44-II
16. август 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

830
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 75. седници од 16. августа 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. СЛОБОДАН ПРПА, дипломирани економиста, поставља
се за в.д. начелника Градске управе за финансије, почев
од 16. августа 2021. године, до постављења начелника
Градске управе за финансије, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано
је да за начелника управе за поједине области, када је
према посебном закону, градска односно општинска управа
организована у више управа, може бити, поред лица из
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено
високо образовање из одговарајуће научне области у односу
на делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Слободан Прпа, 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-020-4/2021-47/č
16. август 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 75. седници од 16. августа 2021.
године, доноси

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 75. седници од 16. августа 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. НАТАША ЋОРОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за финансије, почев од 16. августа 2021. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за
финансије по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још
три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано
је да за начелника управе за поједине области, када је
према посебном закону, градска односно општинска управа
организована у више управа, може бити, поред лица из
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено
високо образовање из одговарајуће научне области у односу
на делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова
за рад и функционисање Градске управе за финансије,
одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-47/ć
16. август 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. КРСТИЋ НИКОЛИ, дипломираном правнику, продужава
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за
образовање, почев од 20. августа 2021. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за
образовање по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже
још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („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 Никола Крстић, дипломирани правник, показао изузетно залагање и резултате на пословима
које је обављао, да има положен државни стручни испит,
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу
стварања неопходних услова за рад и функционисање
Градске управе за образовање, одлучено је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-47/с
16. август 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

25. август 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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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 75. седници од 16. августа 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. СМИЉАНА КОЧИЋ, дипломирани географ-туризмолог,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за привреду, почев од 19. августа 2021. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за привреду, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три
месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Имајући у виду да Смиљана Кочић, дипломирани географ - туризмолог, у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника и положен државни стручни
испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, произилази
да испуњава услове за постављење за вршиоца дужности
у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено
као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-47/d
16. август 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник

Образложење

Милош Вучевић, с.р.

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано да Градско веће поставља и разрешава начелнике и
заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон, 86/19- др. закон и 157/20-др. закон), прописано
је да за начелника управе за поједине области, када је
према посебном закону, градска односно општинска управа
организована у више управа, може бити, поред лица из
става 1. овог члана, постављено лице које има стечено
високо образовање из одговарајуће научне области у односу
на делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.

Редни
број

Име и презиме

Број 36 – страна 1541.

Градоначелник

834
На основу тачке 2.4. подтачка 2.4.12. Програма подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2021. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, број 9/21), предлога Комисије за
реализацију мера програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја на
територији Града Новог Сада за 2021. годину и члана 61.
став 1. тачка 29. Статута Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градоначелник Града
Новог Сада, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ МЛАДИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОЂАЧА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА
2021. ГОДИНУ
1. На основу спроведеног поступка по Јавном позиву за
доделу средстава за подршку младима у руралним
подручјима на територији Града Новог Сада за 2021. годину,
изабрани млади пољопривредни произвођачи у руралним
поручјима на територији Града Новог Сада су:

Адреса

Износ
субвенције

1.

Милица Комад

Салаш број 265, Ченеј

900.000,00

2.

Стеван Пушић

улица Војвођанских бригада број 45а, Ковиљ

900.000,00

3.

Вера Нинков

улица Исидоре Секулић број 27, Каћ

750.000,00
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4.

Дајана Бекчић Петровић

5.
6.

25. август 2021.

улица Новосадска број 38, Каћ

900.000,00

Маја Филко

улица 1. маја број 10, Кисач

900.000,00

Драгана Ласковић – Брестовац

улица Краљевића Марка број 30, Нови Сад

530.000,00

7.

Марија Јањин

улица Петра Драпшина број 7, Ковиљ

800.000,00

8.

Дуња Чичак

улица Радничка број 59а, Каћ

770.000,00

9.

Мартина Хрћан

улица Масарикова број 141, Кисач

770.000,00

10.

Томислав Љубојевић

улица Биће Кесића број 30, Степановићево

800.000,00

11.

Катарина Јоргић

улица Булевар краља Петра I број 27, Нови Сад

770.000,00

12.

Иван Ђукановић

улица Светозара Марковића број 31, Футог

770.000,00

13.

Иван Абјановић

улица Сељачких буна број 45, Нови Сад

770.000,00

14.

Станислав Лукић

улица Петра Драпшина број 74, Ковиљ

770.000,00

15.

Петар Корица

улица Орлова број 8, Сремска Каменица

800.000,00

16.

Гига Мишков

улица Лазе Костића број 117, Ковиљ

700.000,00

17.

Жарко Крстин

улица Краља Петра I број 44, Каћ

750.000,00

18.

Бранислав Крстић

улица Ливаде број 48а, Сремска Каменица

750.000,00

19.

Петар Мишков

улица Илије Нешин број 3, Ковиљ

750.000,00

20.

Петар Буш

улица Добровољачка број 65, Каћ

750.000,00

21.

Ференц Буш

улица Добровољачка број 65, Каћ

750.000,00

22.

Марко Недељков

улица Исидоре Секулић број 25, Каћ

730.000,00

23.

Душко Клајић

улица Лазе Костића број 2, Ковиљ

700.000,00

24.

Марина Дугоњић

улица Раде Кондића број 23, Футог

730.000,00

25.

Тамара Стејин

улица Исидоре Секулић број 35, Каћ

730.000,00

26.

Ивана Попов

улица Краља Петра I број 8, Ковиљ

480.000,00

27.

Тамара Марић

улица Жарка Јовића број 56, Каћ

330.000,00

28.

Мирјана Лазић

улица Светозара Милетића број 37, Ветерник

550.000,00

29.

Жарко Бранков

улица Тодора Тозе Јовановића број 6, Нови Сад

700.000,00

30.

Владимир Асић

улица Новосадског сајма број 12, Нови Сад

700.000,00
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2. Ова одлука је коначна.
3. Одлуку доставити: подносиоцу пријаве за доделу
средстава за подршку младима у руралним подручјима на
територији Града Новог Сада за 2021. годину, Комисији за
реализацију мера програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја на
територији Града Новог Сада за 2021. годину и Градској
управи за привреду Града Новог Сада.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-391/2021-II
11. август 2021. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

На основу тачке 2.3. подтачка 2.3.12. Програма подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2021. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, број 9/21), предлога Комисије за
реализацију мера програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја на
територији Града Новог Сада за 2021. годину и члана 61.
став 1. тачка 29. Статута Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градоначелник Града
Новог Сада, доноси

ОДЛУКУ
О ОДАБИРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОЂАЧА, УДРУЖЕЊА И УСТАНОВА
КОЈИ ЋЕ УЧЕСТВОВАТИ У ПРОЈЕКТУ
РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ
1. На основу спроведеног поступку по Јавном позиву за
подношење пријава за учешће у пројекту развоја органске
пољопривредне производње на територији Града Новог
Сада за 2021. годину – додела субвенција за набавку сад-

25. август 2021.
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ног и семенског материјала дозвољеног за употребу у
органској производњи, контролу земљишта и плодова,
сертификацију органске производње и друге инвестиције
које се односе на органску производњу, а део су осталих
мера руралног развоја, који је расписан 01. јула 2021.
године, изабрани су следећи пољопривредни произвођачи,
и то:
1. Ђуровка Мирослав, Кисач,
Војвођанска бр. 40
2. Летић Дејан, Ченеј,
ул. Ратарска бр. 13
3. Аћимовић Драган, Футог,
ул. Царице Милице бр. 153
4. Доловац Миленко, Нови Сад,
ул. Саве Вукосављева бр. 12
5. Кузмановић Сања, Ченеј,
ул. Вука Караџића бр. 348
6. Иличић Горан, Футог,
Јована Веселинова бр. 22
7. Миодраговић Ања, Ченеј,
Вука Караџића бр. 114
8. Возар Владимир, Кисач,
ул. Михала Карделиса бр. 24
9. Илић Милка, Нови Сад,
ул. Мичуринова бр. 32
10. Кузмановић Светозар, Ченеј,
ул. Вука Караџића бр. 348
11. Летић Дамир, Ченеј,
ул. Ратарска бр. 13

541.151,00 динара
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На основу члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и
члана 21. став 3. Одлуке о буџету Града Новог Сада за
2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/20
и 23/21), а поводом Захтева за измену апропријације Градске управе за спорт и омладину, број СЛ. 254/2021/XI од
5. августа 2021. године, који је достављен Градској управи
за финансије, Градоначелник Града Новог Сада, доноси

659.305,00 динара

РЕШЕЊЕ

541.626,00 динара

I. Одобрава се да се у Одлуци о буџету Града Новог
Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 58/20 и 23/21), у члану 13, у оквиру Раздела 13, Глава
13.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ, у
Функцији 810 – Услуге рекреације и спорта, за Програмску активност: Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима (шифра 1301-0001), у оквиру Програма 14: Развој спорта и омладине (шифра 1301), распореде средстава у укупном износу од 2.801.472,00 динара,
која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог Сада
за 2021. годину, а одобрена су Решењем Покрајинског
секретаријата за спорт и омладину, број 116-454-325/202102 од 19. јула 2021. године Јавном предузећу „Спортски и
пословни центар Војводина“, и дозначена Граду Новом
Саду из буџета Аутономне Покрајине Војводине, за
реализацију програма: „Санација кошаркашког терена СЦ
Сајмиште“.

245.793,00 динара
616.256,00 динара
57.789,00 динара
185.650,00 динара
1.231.902,00 динара
653.814,00 динара
465.013,00 динара
298.609,00 динара

2. Са изабраним пољопривредним произвођачима који
ће учествовати у пројекту развоја органске пољопривредне
производње на територији Града Новог Сада за 2021. годину
појединачно ће се закључити уговор којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе између изабраног корисника
субвенција и Града Новог Сада.
3. Ова одлука је коначна.
4. Одлуку доставити: свим подносиоцима пријаве за
учешће у пројекту развоја органске пољопривредне
производње на територији Града Новог Сада за 2020. годину
– додела субвенција за набавку садног и семенског
материјала дозвољеног за употребу у органској производњи,
контролу и сертификацију органске производње и друге
инвестиције које се односе на органску производњу а део
су осталих мера руралног развоја, Комисији за реализацију
мера програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја на територији Града
Новог Сада за 2021. годину и Градској управи за привреду
Града Новог Сада.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-564/2021-II
13. август 2021. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

II. Задужује се Градска управа за финансије да, сагласно
члану 5. став 6. 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), у разделу Градске управе за спорт и омладину, у функцији 810
– Услуге рекреације и спорта, у Посебном делу Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2021. годину, изврши
распоређивање наменских трансферних средстава из тачке
I. овог решења, у нови извор финансирања 07 – Трансфери
од других нивоа власти, на позицију буџета 349, за
апропријацију економске класификације 451 – Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
тако да укупан план средстава из свих извора финансирања
из буџета за ову апропријацију износи 312.801.472,00
динара.
III. Задужује се Градска управа за финансије да у складу
са тачком II. овог решења изврши одговарајућа усклађивања
износа средстава у Општем, Посебном и Програмском
делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину.
IV. Задужује се Градска управа за спорт и омладину да
у складу са овим решењем изврши одговарајуће измене
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за спорт и омладину за 2021. годину,
ради извршавања расхода по основу дозначених наменских
трансферних средстава.
V. Решење доставити:
- Градској управи за спорт и омладину и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет и
- Сектору за трезор.
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VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-35/2021-II
11. август 2021. године
НОВИ САД

25. август 2021.

износа средстава у Општем, Посебном и Програмском делу
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину.
IV. Задужује се Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције да у складу са овим решењем изврши
одговарајуће измене Финансијског плана прихода и примања
и расхода и издатака Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције за 2021. годину, ради извршавања
издатака по основу дозначених наменских трансферних
средстава.
V. Решење доставити:
- Градској управи за грађевинско земљиште и
инвестиције и

Заменик Градоначелика
Милан Ђурић, с.р.

- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет и
- Сектору за трезор.

837
На основу члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и
члана 21. став 3. Одлуке о буџету Града Новог Сада за
2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/20
и 23/21), а поводом Захтева за промену апропријације
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције,
број XXIV-4-5/21-32/6-1 од 4. августа 2021. године, који је
достављен Градској управи за финансије, Градоначелник
Града Новог Сада, доноси

VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-33/2021-II
11. август 2021. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелика

РЕШЕЊЕ
I. Одобрава се да се у Одлуци о буџету Града Новог
Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 58/20 и 23/21), у члану 13, у оквиру Раздела 24, Глава
24.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
И ИНВЕСТИЦИЈЕ, у функцији 640 – Улична расвета, за
Програмску активност: Управљање/одржавање јавним
осветљењем (шифра 1102-0001), у оквиру Програма 2:
Комуналне делатности (шифра 1102), распореде средства
у укупном износу од 15.585.162,00 динара, која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину,
а која су одобрена и дозначена Граду Новом Саду у складу
са Решењем Покрајинског секретаријата за регионални
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
број 141-401-7734/2021-04-2 од 21. јула 2021. године, ради
финансирања реконструкције декоративног осветљења
Српског народног позоришта.
II. Задужује се Градска управа за финансије да, сагласно
члану 5. став 6. 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), у разделу Градске управе за грађевинско земљиште и
инвестиције, у функцији 640 – Улична расвета, у Посебном
делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину,
изврши распоређивање наменских трансферних средстава
из тачке I. овог решења, у нови извор финансирања 07 –
Трансфери од других нивоа власти, на позицију буџета
559, за апропријацију економске класификације 511 –
Зграде и грађевински објекти, да укупан план средстава
из свих извора финансирања из буџета за ову апропријацију
износи 160.564.062,00 динара.
III. Задужује се Градска управа за финансије да у складу
са тачком II. овог решења изврши одговарајућа усклађивања

Милан Ђурић, с.р.
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На основу поглавља X. тачка 1. Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину („Службени
лист Града Новог Сада“ брoj 19/21) и члана 3. алинеја трећа
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији мера активне политике запошљавања на
територији Града Новог Сада за 2021. годину између Националне службе за запошљавање и Града Новог Сада-Градске управе за привреду број VII-3-309/2021 односно број
0400-101-8/2021 од 11. маja 2021. године, на предлог
Комисије за реализацију мера запошљавања, в.д. начелника
Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ПРИПРАВНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У
2021. ГОДИНИ
1. У Одлуци о одобравању средстава за финансирање
програма приправника на територији Града Новог Сада у
2021. години („Службени лист Града Новог Сада“, брoj
34/21) у тачки 1. речи „за стручно оспособљавање 67 приправника“ замењују се речима „за стручно оспособљавање
66 приправника“;
- у табели, редни број 1. брише се;

25. август 2021.
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- Редни бројеви од броја 2. до броја 57. постају редни
бројеви од броја 1. до 56.;
- У досадашњем редном броју 19. а садашњем 18.
послодавац Адвокат Војислав Мишчевић, колона
„“Број пријаве“ мења се и гласи „VII-105-1/21-66“;
- У досадашњем редном броју 27. а садашњем 26.
Послодавац „Фондација Нови Сад 2021-Европска
престоница културе“ колона „Послодавац –Корисник
средстава“ мења се и гласи: „Фондација „Нови Сад
– Европска престоница културе“(Foundation „Novi Sad
– European Capital of culture“);
- у досадашњем редном броју 44. а садашњем 43.
Послодавац „MARINELA VIDAKOVIĆ PR SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA ORALNU HIRURGIJU MOJA
ZUBARKA NS NOVI SAD“ колона „Одобрен број лица“
мења се и гласи „1“;
- После досадашњег броја 57. а садашњег 56. додаје
се редни број 57. који гласи :

Редни
број

Број пријаве

ПослодавацКорисник
средстава

57

VII-105-1/21-1

Адвокат
Штањо
Калман

Седиште
послодавца

Одобрен
број
лица

Нови Сад, Мише
Димитријевића 5

1

- тачке од 1. до 4. испод табеле постају тачке од 2.
до 5.
- У досадашњој тачки 2, а садашњој тачки 3. став 2.
речи: „с тим да радни однос почне 09. aвгуста 2021.
године“ замењују се речима: „с тим да радни однос
почне 01. септембра 2021. године“
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: VII-3-344/21-3
19. август 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Саша Билиновић, с.р.
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На основу поглавља X. тачка 2 Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину („Службени
лист Града Новог Сада“ брoj 19/21) и члана 3. алинеја трећа
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији мера активне политике запошљавања на
територији Града Новог Сада за 2021. годину између Националне службе за запошљавање и Града Новог Сада-Градске управе за привреду број VII-3-309/2021 односно број
0400-101-8/2021 од 11. маja 2021. године, на предлог
Комисије за реализацију мера запошљавања, в.д. начелника
Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада, доноси

Број 36 – страна 1545.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ
ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2021.
ГОДИНИ
1. У Одлуци о спровођењу програма стручне праксе на
територији Града Новог Сада у 2021. години („Службени
лист Града Новог Сада“, брoj 34/21) тачке од 1. до 3. испод
табеле постају тачке од 2. до 4.
- У досадашњој тачки 2, а садашњој тачки 3. став 2,
речи: „с тим да стручно оспособљавање почне 09.
aвгуста 2021. године“ замењују се речима: „с тим да
стручно оспособљавање почне 01. септембра 2021.
године“
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: VII-3-345/21-3
10. август 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Саша Билиновић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечју заштиту
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На основу члана 2. став 2. Правилника о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за реализацију програма обележавања манифестације
„Дечија недеља“ на нивоу Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 40/17), Градска управа за
социјалну и дечију заштиту расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДЕЧИЈА НЕДЕЉА“ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021.
ГОДИНУ, ПОД НАЗИВОМ „ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ,
ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ“
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за организацију манифестације
„Дечија недеља“ на територији Града Новог Сада за 2021.
годину (у даљем тексту: Јавни конкурс), која се организује
сваке године, у првој недељи октобра, ради предузимања
мера у циљу скретања пажње јавности на децу и младе,
на њихове потребе и права у породици, друштву и локалној
заједници, да одрастају у што бољим условима, на једнаке
шансе за развој и остваривање својих потенцијала.

страна 1546. – Броj 36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Циљеви „Дечије недеље“ су:
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- скретање пажње најшире јавности на права и потребе
деце;

V. Пријава на Јавни конкурс сa Анексом бр. 1 и 2 може
се преузети на званичној интернет презентацији Града
Новог Сада (www.novisad.rs).

- указивање на одговорност коју породица, школа,
држава и њене институције имају у заштити деце и
остваривању њихових права;

Образац пријаве, као и Анекс бр. 1 и 2, попуњава се на
српском језику, ћириличним писмом, на персоналном рачунару и на прописаном обрасцу.

- презентација до сада постигнутих резултата;
- указивање на примере добре праксе и проблеме у
остваривању права деце;
- подстицање интерсекторске сарадње у стварању
услова за поштовање права и оптимални развој сваког детета;
- промоција активног учешћа деце у доношењу одлука
које се њих тичу;
- покретање иницијатива и нових акција које доприносе
побољшању положаја деце и остваривању њихових
права.
II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог
јавног 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 1.000.000,00
динара.
III. Право учешћа на Јавном конкурсу имају установе,
организације и удружења чије је седиште на територији
Града Новог Сада, који у својим програмима деловања
имају активности које доприносе циљевима „Дечије
недеље“и који имају искуство најмање две године у
организовању манифестација за децу на територији Града
Новог Сада.
IV. Критеријуми за оцену пријављених програма:
- актуелност програма;
- допринос који програм има у остваривању циљева
„Дечије недеље“;
- иновативност програма којом се доприноси
побољшању положаја деце и младих и остваривању
њихових права;
- капацитет и искуство учесника конкурса за реализацију
активности из програма;
- заступљеност међусекторске сарадње у организацији
и реализацији програма;

Пријаве које нису попуњене у складу са ставом 2. ове
тачке, односно неблаговремене, непотпуне, послате факсом или електронском поштом, као и пријаве које нису
потписане од стране овлашћеног лица или оверене печатом, које нису у складу са конкурсном документацијом, неће
се разматрати.
VI. Уз пријаву учесник Јавног конкурса подноси:
- фотокопију решења о упису у одговарајући регистар,
- фотокопију оснивачког акта (статута),
- фотокопију споразума о партнерсву (уколико је
потребна за програмске активности),
- оригинал позитивне препоруке (уколико је поседује),
- потписану изјаву подносиоца предлога програма.
Конкурсна документација се не враћа.
VII. Пријаве на Јавни конкурс подносе се у затвореној
коверти, у Писарници Градске управе за опште послове,
Трг слободе 1, Нови Сад, са назнаком: "ЗА ЈАВНИ КОНКУРС
„ДЕЧИЈА НЕДЕЉА“- НЕ ОТВАРАТИ".
Пријава на Јавни конкурс, треба да садржи: прописно
попуњен образац са Анексом бр. 1 и 2, компакт диск са
обрасцем и Анексом бр. 1 и 2, као и документацију из тачке
VI. овог конкурса.
VIII. Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је од
19. августа до 02. септембра 2021. године.
IX. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
стручну процену и избор програма организовања
манифестације „Дечија недеља“ на територији Града Новог
Сада (у даљем тексту: Комисија), коју образује и именује
Градоначелник Града Новог Сада.
X. Комисија утврђује Предлог листе програма за
организацију манифестације „Дечија недеља“ на територији
Града Новог Сада за 2021. годину (у даљем тексту: Предлог листе) и објављује га на званичној интернет презентацији
Града Новог Сада (www.novisad.rs).

- усмереност садржаја предложеног програма на вредности мултикултуралности и инклузији и на развијање
еколошке свести код деце и младих;

Учесници Јавног конкурса имају право да, у року од три
дана од дана објављивања Предлога листе, изврше увид
у поднете пријаве и приложену документацију и поднесу
приговор.

- промоција превенције породичног насиља, насиља
над децом и безбедног окружења;

Одлуку о приговору доноси Комисија, у року од седам
дана од дана његовог пријема и одлука Комисије је коначна.

- промоција талената и вештина код деце и младих и
подстицање њиховог стваралаштва дружењем са
познатим ствараоцима из различитих области живота
и рада (културе, спорта, науке, разних заната и других делатности);

XI. Комисија, у року од 15 дана од дана истека рока за
подношење пријава на Јавни конкурс, доставља Градској
управи за социјалну и дечију заштиту извештај о спроведеном поступку Јавног конкурса.

- примереност и приступачност простора за реализацију
програма;
- економичност буџета програма.

XII. Организатор манифестације „Дечија недеља“ на
територији Града Новог Сада за 2021. годину, дужан је
да реализује програме уз примену свих мера заштите
спречавања ширења заразе COVID-19 прописаних од
стране надлежних органа.

25. август 2021.
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XIII. Јавни конкурс објављује се у "Службеном листу
Града Новог Сада" и на званичној интернет презентацији
Града Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И
ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Број: XIII-1474/2021
18. aвгуст 2021.
НОВИ САД
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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-34-5680/2021
17. август 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

в.д. начелника
др Лидија Томаш, с.р.

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“
—

Градска управа за саобраћај и путеве
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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 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА
ЗА БИЦИКЛЕ У УЛИЦИ СТЕВАНА
БРАНОВАЧКОГ 7 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се опште паркиралиште за бицикле у Улици
Стевана Брановачког 7 у Новом Саду.
II. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције да паркиралиште из тачке I. овог решења
уреди и опреми у складу са Саобраћајним пројектом број:
С-311/21 из августа 2021. године, који је израдила Градска
управа за грађевинско земљиште и инвестиције.
III. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
V. Рок за извршење овог решења је 17.9.2021. године.

На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских
прописа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“,
број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
ПРАВИЛНИКА О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
БЛИЖИМ УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ
ТРОШКОВА ЗА УСЛУГУ ПЕРСОНАЛНЕ
АСИСТЕНЦИЈЕ
1.
У Правилнику о допуни Правилника о ближим условима
и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за
услуге персоналне асистенције („Службени лист Града
Новог Сада“, број 32/21), у члану 1. број „56“ замењује се
бројем „5б“.
2.
Ову исправку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-487
23. август 2021. године
НОВИ САД
Редакција
„Службеног листа Града Новог Сада
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25. август 2021.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.

830

831

832

833

Решење о измени Програма реализације
Пројекта „Нови сад – град младих, Србија
– земља младих“ у 2021. години

1539

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

1539

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

1540

Решење о одобравању да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада за 2021. годину
распореде средства Градској управи за
грађевинско земљиште и инвестиције
1544

838

Одлука о изменама и допунама Одлуке
о одобравању средстава за финансирање
програма приправника на територији
Града Новог Сада у 2021. години

1544

Одлука о изменама Одлуке о спровођењу
програма стручне праксе на територији
Града Новог Сада у 2021. години

1545

839

Градска управа за социјалну и
дечију заштиту

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

1540

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

1541

840

Градоначелник
834

835

836

Одлука о избору младих пољопривредних
произвођача у руралним подручјима на
територији Града Новог Сада за 2021.
годину
Одлука о одабиру пољопривредних произвођача, удружења и установа који ће
учествовати у пројекту развоја органске
пољопривредне производње на територији Града Новог Сада за 2021. годину

Страна

837

Градско веће
829

Предмет

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за организацију
манифестације „Дечија недеља“ на
територији Града Новог Сада за 2021.
годину, под називом „Дете је дете, да га
волите и разумете“

1545

Градска управа за саобраћај и путеве
1541

1542

Решење о одобравању да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада за 2021. годину
распореде средства Градској управи за
спорт и омладину
1543

841

Решење о одређивању општег паркиралишта за бицикле у Улици Стевана Брановачког 7 у Новом Саду

1547

Редакција „Службеног листа Града
Новог Сада“
— Исправка Правилника о допуни Правилника
о ближим условима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за услугу
персоналне асистенције

1547

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

