СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XL - Број 37

НОВИ САД, 1. септембар 2021.

ГРАД НОВИ САД

националне мањине, број: 111-01/21 од 30.06.2021. године,
Скупштина Града Новог Сада на XVII седници од 22. јула
2021. године, доноси

Скупштина

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ
ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА

842
На основу члана 104. ст. 3. и 4. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18
– др. закон и 6/20) и члана 39. тачка 45. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
у складу са Елаборатом о развојном плану мреже јавних
основних школа на територији Града Новог Сада за период
од 2019. до 2023. године, број: 6-2/2018-790-II од 24. децембра 2018. године, а по претходно прибављеном мишљењу
Националног савета мађарске националне мањине, број:
V/Z/155/2021 од 22. јуна 2021. године, Националног савета
словачке националне мањине, број: 01-123/2021-04 од
24. јуна 2021. године и Националног савета русинске

Редни
број

Седиште

примерак 50,00 динара

Назив школе

Члан 1.
У Одлуци о мрежи јавних основних школа на територији
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број 17/19) у члану 3. тачка „3. Јавна школа за основно
музичко образовање и васпитање“ мења се и гласи:
„3. Јавна школа за основно музичко образовање и
васпитање

Разредност

Језик на коме
се одвија
образовно
васпитни рад

Издвојена одељења

ОШ „ Јан Чајак“ Бачки
Петровац, Сладковичова 2
1.

2.

Нови Сад,
Радничка 19

Основна музичка
школа „Јосип
Славенски“ Нови Сад

I-VI

Нови Сад,
Његошева 9

Музичка школа „Исидор
Бајић“ Нови Сад

I-VI

Нови Сад,
Булевар цара
Лазара

Музичка школа
„Исидор Бајић“ Нови
Сад и Балетска школа
у Новом Саду са
концертном двораном

српски
Средња техничка школа
„Милева Марић“ Тител,
Главна 7

српски

Футог, Цара Лазара 42

“
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Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а
објавиће се након добијања сагласности Покрајинског
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2021-375/6-I
22. јул 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

Градоначелник

843
На основу тачке 2.3. подтачка 2.3.12 Програма подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Новог Сада 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 ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 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. У Одлуци о одабиру пољопривредних произвођача,
удружења и установа који ће учествовати у пројекту развоја
органске пољопривредне производње на територији Града
Новог Сада за 2021. годину број 3-564/2021-II од 13.08.2021.
године, у тачки 4. речи „Одлуку доставити: свим подносиоцима пријаве за учешће у пројекту развоја органске
пољопривредне производње на територији Града Новог
Сада за 2020. годину“, мењају се речима „Одлуку доставити:
свим подносиоцима пријаве за учешће у пројекту развоја
органске пољопривредне производње на територији Града
Новог Сада за 2021. годину“

1. септембар 2021.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-564/2021-1-II
27. август 2021. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
а у вези са Уговором о имплементацији ЕРП софтвера, као
и услуга преноса права коришћења интелектуалне својине
над лиценцама за ЕРП софтвер за потребе градских управа,
број: III-352-1/2013-765 од 17. јула 2013. године са Анексом
I уговора о имплементацији ЕРП софтвера, као и услуга
преноса права коришћења интелектуалне својине над
лиценцама за ЕРП софтвер за потребе градских управа,
број: III-352-1/2013-765 од 25. децембра 2013. године, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА „ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
ЕРП РЕШЕЊА“
I. Овим решењем образује се и именује Пројектни тим
за реализацију Пројекта „Имплементација ЕРП решења“
(у даљем тексту: Пројектни тим).
II. Пројектни тим има менаџера Пројекта, као руководиоца Пројектног тима, ИТ менаџера Пројекта, чланове и
заменике чланова и секретара.
За менаџера Пројекта именује се Здравко Јелушић,
члан Градског већа Града Новог Сада.
За ИТ менаџера Пројекта именује се Душко Новаковић,
ЈКП „Информатика“ Нови Сад.
У Пројектни тим именују се за:
члана – Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе
за комуналне послове,
заменика члана – Бранка Шишовић, помоћник начелника
за финансијске послове у Градској управи за комуналне
послове,
члана – Станислава Прпа, в.д. начелника Градске пореске управе,
заменика члана – Данка Вајагић, шеф одељења за пореско књиговодство у Градској пореској управи,
члана – Властимир Мастиловић, в.д. начелника Градске
управе за спорт и омладину,
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заменика члана – Ана Вукчевић, помоћник начелника
за младе и финансијске послове у Градској управи за спорт
и омладину,

заменика члана – Софија Ђорђевић, шеф Сектора за
финансијске и опште послове у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове,

члана – др Лидија Томаш, в.д. начелника Градске управе
за социјалну и дечију заштиту,

члана – Радован Ковачевић, в.д. начелника Градске
управе за образовање,

заменика члана – Светлана Ракић, шеф Одсека за
финансијске послове у Градској управи за социјалну и дечију
заштиту,

заменик члана – Олга Пешић, извршилац за обрачунске
послове у Градској управи за образовање,

члана – мр Драгана Којадиновић, в.д. начелника Градске
управе за здравство,
заменика члана – Верица Зорић, в.д. заменика начелника
Градске управе за здравство,
члана – мр Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске
управе за саобраћај и путеве,
заменика члана – Драгана Кабић, помоћник начелника
за економске послове у Градској управи за саобраћај и
путеве,
члана – Драгица Бранковић, в.д. начелника Градске
управе за заштиту животне средине,
заменика члана – Андријана Чапко, в.д. заменика начелника Градске управе за заштиту животне средине,
члана Саша Билиновић, в.д. начелника Градске управе
за привреду,
заменика члана – Татјана Ванић, руководилац Групе за
финансије, јавне набавке и туризам у Градској управи за
привреду,
члана – Зорица Шијак, в.д. начелника Градске управе
за културу,
заменика члана – Милица Батало, извршилац за
финансијске послове у Градској управи за културу,
члана - Дејан Мандић, в.д. начелника Градске управе
за грађевинско земљиште и инвестиције,
заменика члана – Гордана Грабовац, шеф Сектора за
финансијске послове у Градској управи за грађевинско
земљиште и инвестиције,
члана – Наташа Ћоровић, в.д. заменика начелника Градске управе за финансије,
заменика члана – Славица Зељковић, извршилац за
контролу расхода и издатака у Градској управи за
финансије,
члана – Госпава Тошић, шеф Сектора за трезор у
Градској управи за финансије,
заменика члана – Данијела Циврић, ликвидатор у
Градској управи за финансије,
члана – Драгица Милановић, шеф Одељења за буџетско
рачуноводство и извештавање у Градској управи за
финансије,
заменика члана – Влатка Тепић, извршилац за контролу
књижења у Главној књизи и вођење помоћне књиге основних средстава у Градској управи за финансије,
члана – Дејан Михајловић, в.д. начелника Градске управе
за урбанизам и грађевинске послове,

члана – Мирослав Лакетић, в.д. начелника Градске
управе за инспекцијске послове,
заменика члана – Синиша Вујиновић, в.д. заменика
начелника Градске управе за инспекцијске послове,
члана – Бранимир Радовановић, в.д. начелника Градске
управе за опште послове,
заменика члана – Дуња Брајковић, в.д. заменика начелника Градске управе за опште послове,
члана – Зора Ђорђевић, в.д. начелника Градске управе
за прописе,
заменика члана – Светозар Михајловић, извршилац за
нормативне-правне и стручно-оперативне послове у
Градској управи за прописе,
члана – Мирјана Марковић, в.д. начелника Градске
управе за имовину и имовинско-правне послове,
заменика члана – мр Маја Грлић, помоћник начелника
за финансијске послове у Градској управи за имовину и
имовинско-правне послове,
члана – Снежана Срећков, шеф Службе извршних органа
Града Новог Сада,
заменика члана – Бојан Парабуцки,заменик шефа Сектора у Служби извршних органа Града Новог Сада,
члана – Марко Радин, секретар Скупштине Града Новог
Сада,
заменика члана – Ана Лекић, заменик секретара Скупштине Града Новог Сада,
члана – Данка Грубешић, шеф Службе за интерну
ревизију Града Новог Сада,
заменика члана – Наталија Радановић, заменик шефа
Службе за интерну ревизију Града Новог Сада,
члана – Мирјана Бјелица, шеф Службе за буџетску
инспекцију Града Новог Сада,
заменика члана – Милош Ћулум, заменик шефа Службе
за буџетску инспекцију Града Новог Сада,
члана – Војислав Јоксовић, в.д. шефа Службе за
заједничке послове,
заменика члана – Сандра Стојков, шеф Сектора за
финансијске послове у Служби за заједничке послове,
члана – Лидија Јарамаз Лисица – Градски правобраниоц
Града Новог Сада,
заменика члана – Марјан Петровић, заменик Градског
правобраниоца Града Новог Сада,
члана – Гордана Моравски, в.д. директора Бироа за
пружање правне помоћи Града Новог Сада,
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заменика члана – Вера Латал, извршилац пружања
правне помоћи у Бироу за пружање правне помоћи Града
Новог Сада,

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

члана – Ференц Банчи, в.д. директора Дирекције за робне
резерве Града Новог Сада,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2021-354-II
27. август 2021. године
НОВИ САД

заменика члана – Горан Маринковић, в.д. заменика
директора Дирекције за робне резерве Града Новог Сада,
члана – Марина Попов Иветић, Локални омбудсман
заменика члана – Стојанка Варајић, заменик Локалног
омбудсмана,

Градоначелник

секретара – Александар Белић, Служба Скупштине Града
Новог Сада.
III. Пројектни тим има задатак да координира активностима у циљу реализације Пројекта „Имплементација ЕРП
решења“ у складу са Уговором о имплементацији ЕРП
софтвера, као и услуга преноса права коришћења интелектуалне својине над лиценцама за ЕРП софтвер за
потребе градских управа, број: III-352-1/2013-765 од 17.
јула 2013. године и припадајућим анексима.
Чланови Пројектног тима и то у делокругу послова који
обавља орган, посебна организација и служба којом руководи:
- обезбеђују благовремено спровођење активности
потребних за реализацију задатака Пројектног тима,
- пружају потребну подршку менаџеру Пројекта,
- сачињавају и потписују записник о извршеним услугама на реализацији Анекса II уговора.
Менаџер Пројекта руководи Пројектним тимом, и:
- са чланом Пројектног тима потписује записник из
става 2. алинеја трећа ове тачке,
- на основу записника из алинеје прве овог става
сачињава и потписује записник у име Пројектног тима
чиме се потврђује да је Извршилац извршио услуге
предвиђене Анексом II уговора,
- у сарадњи са Извршиоцем услуга, након извршених
услуга предвиђених Анексом II уговора, у име
Пројектног тима записнички констатује да су услуге
предвиђене Анексом II уговора извршене и да је
систем доведен на тачку продукције,

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
а у вези са Уговором о имплементацији ЕРП софтвера, као
и услуга преноса права коришћења интелектуалне својине
над лиценцама за ЕРП софтвер за потребе градских управа,
број: III-352-1/2013-765 од 17. јула 2013. године са Анексом
I уговора о имплементацији ЕРП софтвера, као и услуга
преноса права коришћења интелектуалне својине над
лиценцама за ЕРП софтвер за потребе градских управа,
број: III-352-1/2013-765 од 25. децембра 2013. године, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА
НАДЗОР НАД РЕАЛИЗАЦИЈОМ ПРОЈЕКТА
„ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЕРП РЕШЕЊА“
I. Овим решењем образује се и именује Тим за надзор
над реализацијом Пројекта „Имплементација ЕРП решења“
у складу са Уговором о имплементацији ЕРП софтвера,
као и услуга преноса права коришћења интелектуалне
својине над лиценцама за ЕРП софтвер за потребе градских
управа, број: III-352-1/2013-765 од 17. јула 2013. године и
припадајућим анексима (у даљем тексту: Тим за надзор).
II. Тим за надзор чине шест чланова и то:
- Адријана Месаровић, члан Градског већа Града Новог
Сада,

- потписује записник о примопредаји пројекта,

- Дејан Мандић, в.д. начелника Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције,

- подноси Градоначелнику Града Новог Сада месечне
извештаје о предузетим активностима, и

- Слободан Прпа, в.д. начелника Градске управе за
финансије,

- подноси Тиму за надзор над реализацијом Пројекта
„Имплементација ЕРП решења“ месечне извештаје
о предузетим активностима.

- Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за
комуналне послове,

IV. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи
Решење о образовању Пројектног тима за реализацију
Пројекта „Имплементација ЕРП решења“ („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 51/13, 5/14 и 41/14) и Решење о
именовању Пројектног тима за реализацију Пројекта
„Имплементација ЕРП решења“ („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 30/14 и 41/14) и Решење Градоначелника
Града Новог Сада, број: II-020-2/2014-1861/а од 10. априла
2014. године.

- Гордана Стојсављевић, в.д. директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад, и
- Иван Мијаиловић, Б4Б доо Београд.
III. Задатак Тима за надзор је да:
- надзире реализацију Пројекта „Имплементација ЕРП
решења“, у складу са Уговором о имплементацији
ЕРП софтвера, као и услуга преноса права коришћења
интелектуалне својине над лиценцама за ЕРП

1. септембар 2021.
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софтвер за потребе градских управа, број: III-3521/2013-765 од 17. јула 2013. године и припадајућим
анексима и утврђује приоритете приликом реализације
Пројекта,
- на основу извештаја менаџера Пројекта, предузима
активности у циљу отклањања препрека које утичу
на реализацију Пројекта, и
- пружа подршку менаџеру Пројекта у циљу благовременог спровођења активности од стране органа,
посебних организација и служби Града Новог Сада.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2021-355-II
27. август 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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- изврши стручну оцену пројеката пристиглих на II Јавни
конкурс сагласно Правилнику о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интерса у области
јавног информисања,
- води записник о спровођењу поступка II Јавног конкурса,
- на основу записника сачини образложен предлог о
додели средстава за суфинансирање пројеката у
циљу остваривања јавног интереса у области јавног
информисања, који доставља Градској управи за
културу, и
- обавља друге послове у циљу спровођења поступка
II Јавног конкурса.
III. Комисија има пет чланова.
Комисија на првој седници бира председника Комисије.
Председник Комисије координира рад Комисије и председава седницама.
IV. У Комисију се именују:
1. Вања Ђекић, новинар,
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На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
а у вези са чл. 19-22. Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр.
16/16 и 8/17), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА II
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЉУ
ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ПО
ЗАКЉУЧКУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА БРОЈ
6-7/2021-181-II ОД 21.07.2021. ГОДИНЕ

2. Миланка Поповић, новинар
3. Велимир Петрушић, новинар
4. Мина Ђурић, новинар и
5. Зденка Кожик, новинар.
V. Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији
припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара.
Накнада из става 1. ове тачке, исплаћује се под условом
да је Комисија у току месеца одржала седницу, без обзира
на број одржаних седница.
Члановима Комисије чије је место пребивалишта или
боравишта ван територије Града Новог Сада, припада
накнада за путне трошкове у висини цене превоза у јавном
саобраћају, за сваки долазак и одлазак на седницу.
VI. Стручне и административне послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за културу.
Комисија има секретара који није члан Комисије.

I. Овим решењем образује се Комисија за спровођење
поступка II Јавног конкуса за суфинансирање пројеката
средставима из буџета Града Новог Сада у циљу
остваривања јавног интереса у области јавног информисања
по Закључку Градоначелника број 6-7/2021-181-II од
21.07.2021. године (у даљем тексту: Комисија) и именују
чланови Комисије.
II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак II Јавног конкурса за
суфинансирање пројеката средствима из буџета
Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања по Закључку
Градоначелника број 6-7/2021-181-II од 21.07.2021.
године (у даљем тексту: Јавни конкурс),

VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-7/2021-260/1-II
27. август 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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Градска управа за привреду
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„у укупном износу од 14.930.000,00 динара“ замењују се
речима: „у укупном износу од 15.000.000,00 динара
- у тачки 2. у табели досадашњи редни број 13 брише
се,
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На основу поглавља X. тачка 4. став 16. Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину („Службени
лист Града Новог Сада“ брoj19/21) 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

- досадашњи редни бројeви од броја 14 до броја 21
постају редни бројеви од броја 13 до броја 20;
- досадашњи редни број 22 брише се;
- досадашњи редни бројeви од броја 23 до броја 27
постају редни бројеви од броја 21 до броја 25;
- досадашњи редни број 28 брише се;
- досадашњи редни бројeви од броја 29 до броја 41
постају редни бројеви од броја 26 до броја 38;
- досадашњи редни број 42 брише се;

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОДОБРАВАЊУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЖЕНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У
2021. ГОДИНИ

- досадашњи редни бројeви од броја 43 до броја 51
постају редни бројеви од броја 39 до броја 47;
- у досадашњем редном броју 50, а садашњем 46,
корисница субвенције Сања Стојаковић, колона
„Адреса корисница субвенције“ мења се и гласи: „Трг
Саве Вукосављева 1/1/3, Нови Сад“;
- досадашњи редни број 52 брише се;

Члан 1.

- после редног броја 47 додају се редни бројеви од
броја 48 до броја 52 и гласе:

У Одлуци о одобравању субвенције за самозапошљавање
жена на територији Града Новог Сада у 2021. години („Службени лист Града Новог Сада“, брoj 34/21) у тачки 1. речи:
Ред.
број

Број захтева

Име и презиме
подносиоца
захтева

Адреса подносиоца захтева

Одобрен
износ
субвенције

48

VII-105-3/21-70

Светлана Станојевић

Булевар Јована Дучића 45/4/19,Нови Сад

300.000,00

49

VII-105-3/21-6

Дијана Бајић

Теодора Павловића 24/2/11,Нови Сад

300.000,00

50

VII-105-3/21-68

Милица Чанак

Веселина Маслеше 62/2/14,Нови Сад

300.000,00

51

VII-105-3/21-16

Андреа Туруц

Корнелија Станковића 44/3/38,Нови Сад

300.000,00

52

VII-105-3/21-2

Ана Драшковић

Крилова 1/3/21, Нови Сад

300.000,00

У тачки 4. речи „ у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке“ замењују се речима: „ до 17. септембра 2021.
године.“.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број:VII-3-379/21-3
26. август 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Саша Билиновић, с.р.

1. септембар 2021.
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На основу члана 8. Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање
програма од јавног интереса која реализују удружења
(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/18), в.д.
начелника Градске управе за привреду Града Новог Сада,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА II ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021.
ГОДИНУ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И
МАНИФЕСТАЦИЈА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ
ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА ИЗ
ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД КОЈА
РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
I. Образује се Комисија за спровођење поступка II Јавног
конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог Сада
за 2021. годину за подстицање програма и манифестација
или недостајућег дела средстава за финансирање програма
и манифестација из области привреде од јавног интереса
за Град Нови Сад која реализују удружења (у даљем тексту:
Комисија).
II. Задатак Комисије је да:
- испита благовременост и уредност поднетих пријава
на II Јавни конкурс за доделу средстава из буџета
Града Новог Сада за 2021. годину за подстицање
програма и манифестација или недостајућег дела
средстава за финансирање програма и манифестација
из области привреде од јавног интереса за Град Нови
Сад која реализују удружења (у даљем тексту:
Kонкурс);
- прегледа и оцени све предлоге програма пријављених
на Kонкурс;
- по потреби, предлаже начелнику Градске управе за
привреду Града Новог Сада (у даљем тексту: Градска управа) да наложи да се изврши додатна контрола
усаглашености података из конкурсне пријаве и
достављене документације са чињеничним стањем
на лицу места у удружењу, о чему ће сачинити
извештај/записник;
- утврди Листу вредновања и рангирања пријављених
програма са предлогом одобрених средстава (у
даљем тексту: Листа);
- размотри поднет приговор на Листу и своје мишљење
о приговору достави начелнику Градске управе ради
доношења одлуке;
- сачини Записник о спроведеном поступку Kонкурса
са предлогом одлуке о избору програма и износом
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средстава и достави начелнику Градске управе на
доношење;
- размотри поднет захтев/молбу удружења везан за
прерасподелу или пренамену одобрених средстава,
евентуалне статусне промене, промене назива програма и термина одржавања и своје мишљење
достави начелнику Градске управе ради давања
писмене сагласности или потписивања анекса уговора;
III. Комисија се састоји од представника Градске управе
за привреду
Комисију чине председник и два члана.
IV. У Комисију се именују:
За председника Комисије:
- СУЗАНА МИТРОВИЋ, руководилац Групе за
запошљавање, предузетништво и привредни развој;
За чланове Комисије:
- ЖАКЛИНА ЈОВАНОВИЋ, извршилац за послове економско-привредног развоја;
- БРАНИСЛАВА СТАНОЈЕВИЋ, извршилац за послове
запошљавања, привреде и предузетништва;
V. Председник и чланови Комисије не могу истовремено
бити корисници средстава по Конкурсу који се спроводи и
дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у
вези са радом и одлучивањем Комисије, односно
спровођењем Конкурса (Изјава о непостојању сукоба интереса).
Именовано лице из става 1. ове тачке, не може предузимати радње у својству члана Комисије пре него што
потпише Изјаву.
У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан
Комисије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове
Комисије и да се изузме из даљег рада Комисије.
VI. Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије обављаће Градска управа за привреду.
VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: VII-3-730/2021
27.август 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Саша Билиновић, с.р.

страна 1556. – Броj 37

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Градска управа за саобраћај и путеве

849
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон,
9/2016 - одлука УС, 24/2018 41/2018, 41/2018 - др. закон,
87/2018, 23/2019 и 128/2020 - 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,
69/2013, 70/2016 и 54/2020), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ
УЛИЦЕ РУЖИН ВЕНАЦ У СРЕМСКОЈ
КАМЕНИЦИ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
и успоривача брзине у делу улице Ружин венац у Сремској
Каменици.
II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја
број: С-312/21 од 10.8.2021. године које је израдило
Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске
управе за грађевинско земљиште и инвестиције.
III. Градскa управa за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
IV. Рок за извршење овог решења је 25.9.2021. године.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-5761/2021
25. август 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

850
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
16. став 1. Одлуке о јавном превозу путника („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16,
„Службени гласник РС“, број 104/17 – одлука УС и „Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 29/18, 48/18, 27/19, 49/19, 61/19,
22/20, 24/21 , 27/27 – испр.), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ ДЕЛА ТРАСЕ ЛИНИЈЕ ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА БРОЈ 9А,
НОВО НАСЕЉЕ – ПЕТРОВАРАДИН
(АЛИБЕГОВАЦ)
I. Мења се део трасе линије јавног градског превоза
путника број 9а, Ново насеље – Петроварадин (Алибеговац),
тако да у смеру А аутобуси ће од петље „Мишелук“
саобраћати до окретнице на кружном току испред болнице
на „Мишелуку“, а у смеру Б, аутобуси ће саобраћати од
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окретнице на кружном току испред болнице на „Мишелуку“,
преко петље „Мишелук“ и даље постојећом трасом.
II. Одређује се аутобуско стајалиште на окретници на кружном току испред болнице на „Мишелуку“, за смер А и Б.
III. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу
„Нови Сад“ Нови Сад, да:
- на аутобуским стајалиштима из тачке II. овог решења
постави стајалишну таблу са назнаком BUS, изводом
из реда вожње и називом стајалишта,
- путем средстава јавног информисања обавести кориснике аутобуског превоза о увођењу измене линије
јавног превоза путника.
IV. Рок за извршење овог решења је 25. 9. 2021. године.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-5770/2021
25. август 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

851
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон,
9/2016 - одлука УС, 24/2018 41/2018, 41/2018 - др. закон,
87/2018, 23/2019 и 128/2020 - 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,
69/2013, 70/2016 и 54/2020), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА У
КОСОВСКОЈ УЛИЦИ БР. 30 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање заштитних стубића у
Косовској улици бр.30 у Новом Саду у складу са Техничким
регулисањем саобраћаја број: С-305/21 од 16.7.2021. 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 25.9.2021. 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-34-5782/2021
25. август 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 37 – страна 1557.

страна 1558. – Броj 37
Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Одлука о измени Одлуке о мрежи јавних
основних школа на територији Града
Новог Сада

847

1549
848

Градоначелник
843

844

845

846

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

1550

Решење о образовању и именовању
Пројектног тима за реализацију пројекта
„Имплементација ЕРП решења“

1550

Решење о образовању и именовању Тима
за надзор над реализацијом Пројекта
„Имплементација ЕРП решења“

1552

Решење о образовању и именовању
Комисије за спровођење поступка II Jавног
конкурса за суфинансирање пројеката
средствима из буџета Града Новог Сада
у циљу остваривања јавног интереса у
области јавног информисања по Закључку
Градоначелника број 6-7/2021-181-II од
21.07.2021. године

Предмет

Страна

Градска управа за привреду

Скупштина
842

Рег. бр.

1. септембар 2021.

Одлука о изменама и допунама Одлуке
о одобравању субвенције за самозапошљавање жена на територији Града
Новог Сада у 2021. години

1554

Решење о образовању и именовању
председника и чланова Комисије за
спровођење поступка II Јавног конкурса
за доделу средстава из буџета Града
Новог Сада за 2021. годину за подстицање програма и манифестација или
недостајућег дела средстава за финансирање програма и манифестација из
области привреде од јавног интереса за
Град Нови Сад која реализују удружења

1555

Градска управа за саобраћај и путеве
849

Решење о измени режима саобраћаја у
делу улице Ружин венац у Сремској
Каменици

1556

850

Решење о измени дела трасе линије
јавног градског превоза путника број 9а,
Ново насеље – Петроварадин (Алибеговац) 1556

851

Решење о постављању заштитних стубића
у Косовској улици бр. 30 у Новом Саду

1556

1553

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

