СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XL - Број 49

НОВИ САД, 23. новембар 2021.

примерак 120,00 динара

РЕШЕЊЕ О
ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О
ПРОГРАМУ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ

ГРАД НОВИ САД
Градско веће

1184
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр,
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13
– одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19
, 37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 3. став 2. Одлуке о
отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/15,
8/16, 74/16, 38/18, 45/18 и 31/19), Градско веће Града Новог
Сада, на 94. седници од 15. новембра 2021. године, доноси

I. У Решењу о Програму отуђења грађевинског земљишта
за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада”, бр.
1/21, 12/21, 22/21, 26/21, 31/21, 35/21 и 40/21) у Програму
отуђења грађевинског земљишта за 2021. годину, који чини
саставни део Решења у Табели: “ I. Програм отуђења
грађевинских парцела у својини Града Новог Сада”, у тачки
28. у колони: „Површина парцеле (у m²)“ број „491” замењују
се бројем „489”, а после тачке 69. додају се тач. од 70. до
81. које гласе:

„
70.

Руменка – ул.Бранка
Радичевића

2066/3

Руменка

660

породично становање

до П+1+Пк

71.

Руменка – ул.Бранка
Радичевића

2067/4

Руменка

660

породично становање

до П+1+Пк

72. Каћ – ул.Партизанска

3541/112

Каћ

1.624

пословни простор и складиште

ВП до П+1

73. Каћ – ул.Партизанска

3541/116

Каћ

1.245

пословни простор и складиште

ВП до П+1

74. Каћ – ул.Партизанска

3541/117

Каћ

1.205

пословни простор и складиште

ВП до П+1

75. Каћ – ул.Партизанска

745/1

Каћ

513

породично становање

од П до По+П+1,
Су+П+Пк или
П+1+Пк

76.

угао Вршачке улице и
Футошког пута

7990

Нови Сад II

947

пословање (комерцијални
садржаји, производно
занатство и услуге)

П до П+2

77.

Петроварадин –
ул.Божидара Аџије

1511/8

Петроварадин

3.291

пословање са становањем

П, П+Пк до П+1

78.

Степановићево – ул.Иве
Лоле Рибара

536/2

Степановићево

594

становање са пословањем

до П+1

угао Пута шајкашког
79. одреда и ул.Бајчи
Жилинског

4148/7

Нови Сад I

4.139

пословање на улазним
правцима

до По+П+3

Транџамент -ул.
Каменички пут

2838/3

Петроварадин

9.547

општеградски центар

до П+2

684/4

Нови Сад I

572

породично становање

до П+1+Пк

80.

81. ул.Клисански пут

„

страна 2152. – Броj 49

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

23. новембар 2021.

II. У Табели “ II. Програм отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада”, после тачке 31. додају се тач.
oд 32. до 38. које гласе:
„
32. Футог - потес Село

980/1

Футог

619

радне зоне – простори
намењени секундарним и
терцијарним делатностима

П до П+2

33. Буковац -ул.Змај Јовина

1431/4

Буковац

15

породично становање

до П+1+Пк

вишепородично становање
средњих густина у слободностојећим објектима и у прекинутим низовима (урбане виле)

до П+2+Пк

вишепородично становање
средњих и високих густина у
низовима и отвореним
блоковима

до П+3+Пк

34. Телеп - ул.Морнарска

35.

Телеп – угао ул.
Вршачке и
Булевара Патријарха
Павла

угао улице Бранка
36. Бајића и улице Браће
Поповић
37.

Сајлово – ул.Доње
Сајлово бр.40

угао улице Лазе
38. Нанчића и Булевара
Европе

6959/1

Нови Сад II

1.219

5179/9

Нови Сад II

4

6390/11

Нови Сад I

5.977

општеградски центар

до По+П+7

9062/4

Нови Сад IV

131

породично становање

до П+1+Пк

3255/14

Нови Сад II

49 (обим
стамбено пословни низови уз
удела
главне саобраћајне правце
Града је ½)

По+П+М+6
„

III. У Табели “III. Програм отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу
објекта и формирање грађевинске парцеле ”, после тачке 13. додају се тач. oд 14. до 16. које гласе:
„
14.

Телеп - ул.
Јована Поповића бр.59

15.

16.

5418

Нови Сад II

353

породично становање

изграђени су помоћни објекти
спратности П

Телеп - ул.
Илирска бр.27

5346/4

Нови Сад II

93

породично становање

изграђен је породични
стамбени објекат спратности
П+Пк

Адице - ул. Јована
Бјелића

3732/13

Ветерник

542

породично становање

изграђена је вишепородична
стамбена зграда спратности
Су+П+1+Пк
„

IV.Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-1/2021-725-II
15. новембра 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

23. новембар 2021.
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На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), члана 33.
Одлуке о буџету Града Новог Сада 6а 2021. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 58/20, 23/21 и 44/21), а у складу
са тачком VI. подтачка 1. Програма унапређења социјалне
заштите Града Новог Сада у 2021. години („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 64/20, 14/21, 27/21, 40/21 и 47/21)
на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско
веће Града Новог Сада, на 94. седници од 15. новембра
2021. године, доноси

На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града
Новог Сада, на 94. седници од 15. новембра 2021. године
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА
НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ
I. У Програму инвестиционих активности Школе за
основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом
ученика Нови Сад за 2021. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, број 8/21), у тачки I. речи: „(„Службени лист
Града Новог Сада“, број 58/20)“ замењују се речима:
„(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/20, 23/21 и
44/21)“.
II. У тачки II. износ: „5.500.000,00“ замењује се износом:
„6.080.000,00“.
После алинеје четврте, додаје се алинеја пета која гласи:
„- Опремање намештајем за активности програма
унапређења социјалне заштите Раднотерапијско ангажовање,
на адреси: Футошка 60, Нови Сад.“
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-2029-1/2021-II
15. новембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

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“, бр. 8/21 и
29/21), у тачки III у ставу 1. број: „88.277.718,53“, замењује
се бројем: „97.929.998,53“, број: „70.397.718,53“, замењује
се бројем: „80.049.998,53“, број: „58.604.545,57“, замењује
се бројем: „68.196.825,57“, а број: „11.793.172,96“, замењује
се бројем: „11.853.172,96“.
II
Програм инвестиционих активности за установе културе
чији је оснивач Град Нови Сад за 2021. годину који чини
саставни део Решења о Програму инвестиционих активности 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 97.929.998,53 динара, од чега средства из буџета у износу од 86.076.825,57 динара и средства из додатних прихода корисника у износу од 11.853.172,96
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.

Опис
(Намена за коју
ће се средства
користити)

Индиректни
корисник

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
буџета

4.127.723,00

4.127.723,00

7.350.000,00

7.350.000,00

1.1

329.01 5113

Музеј Града Новог
Сада

Радови на систему
осветљења за изложбени
простор Збирке стране
уметности, Дунавска 29,
Нови Сад

1.2

329.01 5113 Стеријино позорје

Радови на реконструкцији
електро инсталација у
дирекцији Позорја

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства
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5113

ɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ
ÄɆɥɚɞɨɫɬ³Ɏɭɬɨɝ

Ɋɚɞɨɜɢɧɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ
ɩɨɡɨɪɢɲɧɟɫɚɥɟ

9.000.000,00

9.000.000,00

5113

ɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ
ÄɄɢɫɚɱ³Ʉɢɫɚɱ

Ɋɚɞɨɜɢɧɚɡɚɦɟɧɢɤɪɨɜɚ
ɤɪɨɜɧɢɦɩɚɧɟɥɢɦɚɧɚɞ
ɛɢɧɨɦɭɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨʁɫɚɥɢ
ɄɐÄɄɢɫɚɱ³ ɢɪɚɞɨɜɢɧɚ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɢɩɪɟɞʃɟɝɞɟɥɚ
ɟɬɧɨɤɭʄɟɭɭɥɢɰɢ Ⱦɪ
ȳɚɧɤɚȽɨɦɛɚɪɚɄɢɫɚɱ

5.000.000,00

5.000.000,00

25.477.723,00

25.477.723,00

ɍɤɭɩɧɨ

2. ɉɊɈȳȿɄɌɇɈɉɅȺɇɂɊȺȵȿ
Ɋɛ

ɉɮɩ

ȿɤ
ɤɥɚɫ

ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤ

Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭʄɟɫɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢ 

2.1

329.02

5114

ɆɭɡɟʁȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɂɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɢɡɥɨɠɛɟɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɫɭɜɟɧɢɪɧɢɰɟɢɝɚɥɟɪɢʁɟɧɚɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɨʁɬɜɪɻɚɜɢɢ
ɢɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɩɨɞɧɨɝɝɪɟʁɚʃɚɢɡɥɨɠɛɟɧɨɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚɉɟɬɪɨɜɚɪɚɞɢɧɫɤɨʁɬɜɪɻɚɜɢ

2.2

329.02

5114

Äɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨ
ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ8MYLGHNL6]LQKD]³

ɂɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɨ–
ɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ

ɍɤɭɩɧɨ

Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭ
ʄɟɫɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɩɪɢɯɨɞɚ

ɍɤɭɩɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ





100.000,00

100.000,00

1.288.000,00

1.288.000,00

3. ɈɉɊȿɆȺɁȺɋȺɈȻɊȺȶȺȳ
Ɋɛ

3.1

ɉɮɩ

330.01

ȿɤ
ɤɥɚɫ

ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤ

5121

Ɂɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
ɤɭɥɬɭɪɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭʄɟɫɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢ 

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭ
ʄɟɫɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ

ɇɚɛɚɜɤɚ
ɩɭɬɧɢɱɤɨɝ
ɜɨɡɢɥɚ

ɍɤɭɩɧɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɩɪɢɯɨɞɚ

ɍɤɭɩɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

4ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇȺɈɉɊȿɆȺ
Ɋɛ

ɉɮɩ

ȿɤ
ɤɥɚɫ

ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤ

4.1

330.02

5122

ɆɭɡɟʁȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

4.2

330.02

5122

Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɭ
ɇɨɜɨɦɋɚɞɭ

4.3

330.02

5122

ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢɚɪɯɢɜ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭʄɟɫɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢ
ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟ
ɲɬɚɦɩɚɱɚɫɤɟɧɟɪɚ
ɜɢɞɟɨɩɪɨʁɟɤɬɨɪɚɫɚ
ɧɨɫɚɱɢɦɚɫɟɧɡɨɪɚ
ɩɨɤɪɟɬɚɬɚɱɫɤɪɢɧɨɜɚ
ɫɚɧɨɫɚɱɢɦɚɫɩɥɢɬɟɪ
ɜɢɞɟɨɫɢɝɧɚɥɚɥɭɫɬɟɪɚ
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝɧɚɦɟɲɬɚʁɚɤɥɢɦɚɭɪɟɻɚʁɚ
ɢɬɢɫɨɧɚɮɢɫɤɚɥɧɟɤɚɫɟ
ɢɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɢɩɪɚɬɟʄɟ
ɨɩɪɟɦɟɡɚɢɡɥɨɠɛɭ
Äɇɨɜɢɋɚɞ³
ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟ
ɫɤɟɧɟɪɚɲɬɚɦɩɚɱɚ
ɦɪɟɠɧɟɨɩɪɟɦɟɍɉɋɟɜɚSWITCH-ɟɜɚ, ɯɚɪɞ
ɞɢɫɤɨɜɚɟɤɫɬɟɪɧɢɯ
ɞɢɫɤɨɜɚɛɚɪɤɨɞ
ɲɬɚɦɩɚɱɚɢɱɢɬɚɱɚɢ
ɝɚɫɧɨɝɤɨɬɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟ
ɦɨɧɢɬɨɪɚɫɤɟɧɟɪɚɢ
ɮɢɫɤɚɥɧɟɤɚɫɟ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭʄɟɫɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢ

00

ɇɚɛɚɜɤɚɬɟɥɟɮɨɧɫɤɟ
ɰɟɧɬɪɚɥɟɫɚ
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɦ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɦɚɢ
ɚɩɚɪɚɬɢɦɚɢɨɩɪɟɦɟ
ɡɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ
ɫɭɞɨɩɟɪɟ
ɦɢɤɪɨɬɚɥɚɫɧɟ
ɩɟʄɧɢɰɟɦɚɲɢɧɟɡɚ
ɩɪɚʃɟɩɨɫɭɻɚɢ
ɤɭɯɢʃɫɤɢɯ
ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ

2.925.000,00

ɇɚɛɚɜɤɚɛɚɪɤɨɞ
ɲɬɚɦɩɚɱɚɢɛɚɪɤɨɞ
ɱɢɬɚɱɚ

3.210.000,00

ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟ
ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɚɢ
ɧɟɩɪɨɜɢɞɧɢɯɡɚɜɟɫɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɩɪɢɯɨɞɚ

264.141,77

ɍɤɭɩɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

7.632.141,77

200.000,00

3.125.000,00
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4.4

4.5

4.6

4.7

330.02

330.02

330.02

330.02
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5122

Ɂɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟ
ɲɬɚɦɩɚɱɚɫɤɟɧɟɪɚ
ɮɨɬɨɤɨɩɢɪɚɩɚɪɚɬɚ
ɟɤɫɬɟɪɧɢɯɯɚɪɞɞɢɫɤɨɜɚɊȺɆɦɟɦɨɪɢʁɟ
ɋɋȾɦɟɦɨɪɢʁɟɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝɧɚɦɟɲɬɚʁɚɢ
ɮɢɫɤɚɥɧɟɤɚɫɟ

5122

Äɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨ
ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ8MYLGHNL6]LQKD]³

ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟ
ɫɤɟɧɟɪɚɋɋȾɦɟɦɨɪɢʁɟɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚɢ
ɮɢɫɤɚɥɧɟɤɚɫɟ

ɉɨɡɨɪɢɲɬɟɦɥɚɞɢɯ

ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟ
ɲɬɚɦɩɚɱɚɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝɧɚɦɟɲɬɚʁɚɢ
ɮɢɫɤɚɥɧɟɤɚɫɟ

5122

5122

ɋɬɟɪɢʁɢɧɨɩɨɡɨɪʁɟ

ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟ
ɲɬɚɦɩɚɱɚɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝɧɚɦɟɲɬɚʁɚ
ɤɥɢɦɚɭɪɟɻɚʁɚɢ
ɮɢɫɤɚɥɧɟɤɚɫɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟ
ɦɭɥɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɲɬɚɦɩɚɱɚɟɤɫɬɟɪɧɢɯ
ɯɚɪɞɞɢɫɤɨɜɚɝɩɫɭɪɟɻɚʁɚɬɟɥɟɮɨɧɚɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝɧɚɦɟɲɬɚʁɚ
ɩɨɥɢɰɚɜɢɬɪɢɧɚɢ
ɨɩɪɟɦɟɡɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ
ɠɚɪɞɢʃɟɪɟɮɪɢɠɢɞɟɪ
ɧɨɪɜɟɲɤɢɪɚɞɢʁɚɬɨɪɢ
ɭɫɢɫɢɜɚɱ

600.000,00

300.000,00



4

330.02

5122

4.9

330.02

5122

ɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚɢɡɪɚɞɭ
ɬɚɩɢɫɟɪɢʁɚÄȺɬɟʂɟ³

ɇɚɛɚɜɤɚɩɨɥɢɰɚɡɚɞɟɩɨ
ɢɮɢɫɤɚɥɧɟɤɚɫɟ

210.000,00

ɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ
ÄɆɥɚɞɨɫɬ³Ɏɭɬɨɝ

ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚ
ɛɢɥɟɬɫɟɪɜɢɫ ɪɚɱɭɧɚɪɚ
ɢɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟ
ɛɚɪɤɨɞɲɬɚɦɩɚɱɚɤɥɢɲɟɚɢɩɪɨɩɪɚɬɧɟɨɩɪɟɦɟ ,
ɛɚɥɟɬɫɤɨɝɩɨɞɚɥɟɞ
ɟɤɪɚɧɚ DIGITAL
SIGNAGE SISTEM ɢ
ɮɢɫɤɚɥɧɟɤɚɫɟ

1.300.000,00

ɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ
ÄɄɢɫɚɱ³Ʉɢɫɚɱ

ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟɢ
ɮɢɫɤɚɥɧɟɤɚɫɟ

4.11

330.02

330.02

5122

5122

4.12

330.02

5122

Ʉɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ
Ɋɭɦɟɧɤɚ
Ɋɭɦɟɧɤɚ

4.13

330.02

5122

ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɢɞɟɱɢʁɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ

ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟ
ɦɭɥɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɲɬɚɦɩɚɱɚɮɢɤɫɧɨɝ
ɛɟɠɢɱɧɨɝɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝ
ɧɚɦɟɲɬɚʁɚɩɨɡɨɪɢɲɧɢɯɮɨɬɟʂɚɭɫɢɫɢɜɚɱɚ
ɢɮɢɫɤɚɥɧɟɤɚɫɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟ
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝ
ɧɚɦɟɲɬɚʁɚɤɥɢɦɚ
ɭɪɟɻɚʁɚɢɮɢɤɫɧɢɯ
ɬɟɥɟɮɨɧɚ

1.300.000,00

260.000,00

4.100.000,00

300.000,00

ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟ
ɲɬɚɦɩɚɱɚɞɢɤɬɚɮɨɧɚ
ɟɤɫɬɟɪɧɢɯɯɚɪɞɞɢɫɤɨɜɚɢɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝɧɚɦɟɲɬɚʁɚ

200.000,00

.000,00

400.000,00

ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟ
ɲɬɚɦɩɚɱɚɥɟɞɟɤɪɚɧɚ
ɢɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝ
ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ

ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟ

150.000,00

300.000,00

ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟɢ
ɲɬɚɦɩɚɱɚ



ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟ

250.000,00

1.450.000,00

510.000,00

1.,00

510.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

400.000,00

400.000,00

5.314.581,85

20.903.000,00

ɍɤɭɩɧɨ

3.500.000,00

400.000,00

Ʉɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

4.10

ɇɚɛɚɜɤɚɪɚɱɭɧɚɪɚɢ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɨɩɪɟɦɟ
ɲɬɚɦɩɚɱɚɫɤɟɧɟɪɚ
ɮɨɬɨɤɨɩɢɪɚɩɚɪɚɬɚ
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝ
ɧɚɦɟɲɬɚʁɚɨɩɪɟɦɟɡɚ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ ɤɥɢɦɚ
ɭɪɟɻɚʁɚɪɚɞɢʁɚɬɨɪɚɢ
ɢɧɬɟɪɮɨɧɚ ɢɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɫɚ
ɩɪɚɬɟʄɨɦɨɩɪɟɦɨɦɢ
ɫɨɮɬɜɟɪɨɦ

Број 49 – страна 2155.

26.217.581,85

5. ɆȿȾɂɐɂɇɋɄȺɂɅȺȻɈɊȺɌɈɊɂȳɋɄȺɈɉɊȿɆȺ
Ɋɛ

ɉɮɩ

ȿɤ
ɤɥɚɫ

ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤ

5.1

330.03

5125

ɆɭɡɟʁȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ɍɤɭɩɧɨ

Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭʄɟɫɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢ
ɇɚɛɚɜɤɚɜɚɤɭɦɫɬɨɥɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭʄɟɫɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɩɪɢɯɨɞɚ

ɍɤɭɩɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00
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6ɈɉɊȿɆȺɁȺɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɇȺɍɄɍɄɍɅɌɍɊɍɂɋɉɈɊɌ
Ɋɛ

ɉɮɩ

ȿɤ
ɤɥɚɫ

ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤ

6.1

330.04

5126

ɆɭɡɟʁȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

6.2

330.04

5126

Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɭ
ɇɨɜɨɦɋɚɞɭ

6.3

330.04

5126

ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢɚɪɯɢɜ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

6.4

330.04

5126

Äɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨ
ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ8MYLGHNL6]LQKD]³

6.5

330.04

5126

ɉɨɡɨɪɢɲɬɟɦɥɚɞɢɯ

6.6

330.04

5126

Ʉɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

6.7

330.04

5126



330.04

5126

6.9

330.04

5126

ɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚɢɡɪɚɞɭ
ɬɚɩɢɫɟɪɢʁɚÄȺɬɟʂɟ
³
ɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ
ÄɆɥɚɞɨɫɬ³Ɏɭɬɨɝ
ɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ
ÄɄɢɫɚɱ³Ʉɢɫɚɱ

Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭʄɟɫɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢ
ɇɚɛɚɜɤɚɢɡɥɨɠɛɟɧɢɯ
ɜɢɬɪɢɧɚ

ɇɚɛɚɜɤɚɩɨɥɢɰɚ

ɇɚɛɚɜɤɚMULTICORE
ɭɪɟɻɚʁɚɫɚɩɪɚɬɟʄɨɦ
ɨɩɪɟɦɨɦɢLED
WASH ROBOTI
(ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɢɫɚ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɨɦ
ɫɢɝɧɚɥɚɢɤɭɤɟɡɚ
ɪɚɫɜɟɬɭ
ɇɚɛɚɜɤɚɛɭɛɢɰɚɢ
ɛɟɠɢɱɧɢɯɦɢɤɪɨɮɨɧɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɦɭɡɢɱɤɢɯ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚɪɚɦɨɜɚ
ɡɚɫɥɢɤɟɲɬɚɮɟɥɚʁɚ
ɤɢɧɨɨɩɪɟɦɟɢɫɬɨɥɢɰɚ
ɡɚɛɢɨɫɤɨɩɫɤɭɩɨɡɨɪɢɲɧɭɫɚɥɭ
ɇɚɛɚɜɤɚɤɨɬɥɚɡɚ
ɮɚɪɛɚʃɟɜɭɧɟ
ɇɚɛɚɜɤɚɫɰɟɧɫɤɟ
ɦɟɯɚɧɢɤɟ
ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɢɱɤɢ
ɩɨɞɢɡɚɱɢ
ɇɚɛɚɜɤɚɮɨɬɨɝɪɚɮɫɤɟ
ɨɩɪɟɦɟɡɚɩɪɢɩɪɟɦɭ
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢʁɟ
ɨɛʁɟɤɬɢɜɚɢɨɫɬɚɥɟ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɫɤɟɨɩɪɟɦɟ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭʄɟɫɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢ

1.400.000,00

600.000,00

ɍɤɭɩɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

1.400.000,00
ɇɚɛɚɜɤɚɫɬɨɥɨɜɚ
ɫɬɨɥɢɰɚɬɚɛɭɪɟɚɡɚ
ɞɟɰɭɨɪɦɚɪɚ
ɩɨɫɬɚɦɟɧɬɚɢɡɚɜɟɫɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɫɬɚɥɚɤɚɢ
ɦɢɤɪɨɮɨɧɚ


60.000,00


60.000,00

500.000,00

500.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

1.200.000,00

ɇɚɛɚɜɤɚɮɢɨɤɚɪɚɢ
ɲɬɚɮɟɥɚʁɚ

40.000,00

1.240.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

300.000,00

ɇɚɛɚɜɤɚɦɨɬɨɪɧɢɯ
ɩɨɞɢɡɚɱɚɤɭɥɢɫɚɢ
ɫɰɟɧɫɤɟɨɩɪɟɦɟɧɚ
ɩɨɡɨɪɧɢɰɢ

6.650.000,00

ɍɤɭɩɧɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɩɪɢɯɨɞɚ

250.000,00

550.000,00

2.631.272,67

9.281.272,67

7ɈɉɊȿɆȺɁȺȳȺȼɇɍȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ

Ɋɛ

ɉɮɩ

ȿɤ
ɤɥɚɫ

ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤ

Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭʄɟɫɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢ

7.1

330.05



ɆɭɡɟʁȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚɜɢɞɟɨ
ɧɚɞɡɨɪ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɢɯɚɩɚɪɚɬɚ

960.000,00

7.2

330.05



ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢɚɪɯɢɜ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚɜɢɞɟɨ
ɧɚɞɡɨɪ

200.000,00

7.3

330.05



7.4

330.05



7.5

330.05



ɉɨɡɨɪɢɲɬɟɦɥɚɞɢɯ

7.6

330.05



Ʉɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

Ɂɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Äɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨ
ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ8MYLGHNL6]LQKD]³

7.7

330.05



ɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ
ÄɆɥɚɞɨɫɬ³Ɏɭɬɨɝ



330.05



Ʉɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ
Ɋɭɦɟɧɤɚ
Ɋɭɦɟɧɤɚ

ɍɤɭɩɧɨ

ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚɜɢɞɟɨ
ɧɚɞɡɨɪ
ɇɚɛɚɜɤɚɢɭɝɪɚɞʃɚ
ɫɬɚɛɢɥɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɡɚ
ɝɚɲɟʃɟɩɨɠɚɪɚɢ
ɫɢɫɬɟɦɚɡɚɨɞɢɦʂɚɜɚʃɟ
ɩɭɦɩɚɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɢɤɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚɜɢɞɟɨ
ɧɚɞɡɨɪ ɢɚɥɚɪɦɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚ

Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭʄɟ
ɫɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɩɪɢɯɨɞɚ

ɍɤɭɩɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

960.000,00
ɇɚɛɚɜɤɚ
ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɢɯ
ɚɩɚɪɚɬɚ
ɇɚɛɚɜɤɚ
ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɢɯ
ɚɩɚɪɚɬɚ

100.000,00

300.000,00

200.000,00

200.000,00

ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚ
ɜɢɞɟɨɧɚɞɡɨɪ





ɇɚɛɚɜɤɚ
ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɢɯ
ɚɩɚɪɚɬɚɢɩɚɧɢɤ
ɥɚɦɩɢ

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

450.000,00

450.000,00

2.860.000,00

841.318,44

3.701.318,44

23. новембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 49 – страна 2157.

8ɈɉɊȿɆȺɁȺɉɊɈɂɁȼɈȾȵɍɆɈɌɈɊɇȺɇȿɉɈɄɊȿɌɇȺɂɇȿɆɈɌɈɊɇȺɈɉɊȿɆȺ
Ɋɛ

ɉɮɩ

ȿɤ
ɤɥɚɫ



330.06

5129

ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤ

Äɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨ
ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ8MYLGHNL6]LQKD]³

Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭʄɟɫɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢ
ɇɚɛɚɜɤɚɩɨɬɚɩɚʁɭʄɟ
ɩɭɦɩɟɡɚɨɞɜɨɞ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɞɚ

ɍɤɭɩɧɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭʄɟɫɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɩɪɢɯɨɞɚ

ɍɤɭɩɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ





80.000,00

80.000,00

9ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇȺɂɆɈȼɂɇȺ
Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭʄɟɫɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢ
ɇɚɛɚɜɤɚɥɢɰɟɧɰɢɡɚ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɢ
ɚɧɬɢɜɢɪɭɫɩɪɨɝɪɚɦɟɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɝɩɟɱɚɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭʄɟɫɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɩɪɢɯɨɞɚ

ɍɤɭɩɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Ɋɛ

ɉɮɩ

ȿɤ
ɤɥɚɫ

ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤ

9.1

331.01

5151

ɆɭɡɟʁȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

9.2

331.01

5151

Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɭ
ɇɨɜɨɦɋɚɞɭ

ɇɚɛɚɜɤɚɤʃɢɝɚɨɫɬɚɥɟ
ɤʃɢɠɧɟɢɧɟɤʃɢɠɧɟ
ɝɪɚɻɟ

7.230.000,00

9.3

331.01

5151

ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢɚɪɯɢɜ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɇɚɛɚɜɤɚɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɝ
ɩɟɱɚɬɚ

60.000,00

9.4

331.01

5151

Ɂɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɭɪɟ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɇɚɛɚɜɤɚɤʃɢɝɚ
ɥɢɰɟɧɰɢɢ
ɫɨɮɬɜɟɪɫɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚ

300.000,00

9.5

331.01

5151

Äɇɨɜɨɫɚɞɫɤɨ
ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ8MYLGHNL6]LQKD]³

9.6

331.01

5151

ɉɨɡɨɪɢɲɬɟɦɥɚɞɢɯ

ɇɚɛɚɜɤɚɥɢɰɟɧɰɢɡɚ
ɚɧɬɢɜɢɪɭɫɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɝɩɟɱɚɬɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɝ
ɩɟɱɚɬɚ

9.7

331.01

5151

ɋɬɟɪɢʁɢɧɨɩɨɡɨɪʁɟ

ɇɚɛɚɜɤɚɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɝ
ɩɟɱɚɬɚ

100.000,00

Ʉɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɇɚɛɚɜɤɚɤʃɢɝɚɥɢɰɟɧɰɢɡɚɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɩɪɨɝɪɚɦɟɨɬɤɭɩɚɭɬɨɪɫɤɢɯ
ɩɪɚɜɚɢɫɨɮɬɜɟɪɚɡɚ
ɮɢɫɤɚɥɢɡɚɰɢʁɭ

1.015.102,57

ɇɚɛɚɜɤɚɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɝ
ɩɟɱɚɬɚ

60.000,00

ɇɚɛɚɜɤɚɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɝ
ɩɟɱɚɬɚɢɫɨɮɬɜɟɪɚɡɚ
ɟ-ɮɚɤɬɭɪɭ

50.000,00

ɇɚɛɚɜɤɚɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɝ
ɩɟɱɚɬɚɢɫɨɮɬɜɟɪɚɡɚ
ɟ-ɮɚɤɬɭɪɭ

100.000,00

100.000,00

130.000,00

130.000,00

135.000,00

135.000,00



331.01

5151

9.9

331.01

5151

9.10

331.01

5151

9.11

331.01

5151

9.12

331.01

5151

9.13

331.01

5151

ɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚɢɡɪɚɞɭ
ɬɚɩɢɫɟɪɢʁɚÄȺɬɟʂɟ
³
ɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ
ÄɆɥɚɞɨɫɬ³Ɏɭɬɨɝ
ɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ
ÄɄɢɫɚɱ³Ʉɢɫɚɱ
Ʉɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ
Ɋɭɦɟɧɤɚ
Ɋɭɦɟɧɤɚ
ɇɨɜɨɫɚɞɫɤɢɞɟɱɢʁɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ

ɇɚɛɚɜɤɚɫɨɮɬɜɟɪɫɤɨɝ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɝɩɟɱɚɬɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɥɢɰɟɧɰɢɡɚ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɝɩɟɱɚɬɚ

410.000,00
ɇɚɛɚɜɤɚɤʃɢɝɚ
ɨɫɬɚɥɟɤʃɢɠɧɟɢ
ɧɟɤʃɢɠɧɟɝɪɚɻɟɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɝɩɟɱɚɬɚ

400.000,00

7.630.000,00

60.000,00
ɇɚɛɚɜɤɚɤʃɢɝɚ
ɥɢɰɟɧɰɢɢ
ɫɨɮɬɜɟɪɫɤɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

250.000,00

550.000,00

100

1,00

50.000,00

50.000,00
ɇɚɛɚɜɤɚ
ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɨɝ
ɫɨɮɬɜɟɪɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɤʃɢɝɚ,
ɥɢɰɟɧɰɢɡɚ
ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɢɨɬɤɭɩɚɭɬɨɪɫɤɢɯ
ɩɪɚɜɚ

100.000,00

200.000,00

100.000,00

1.115.102,57

60.000,00
ɇɚɛɚɜɤɚɫɨɮɬɜɟɪɫɤɨɝ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɢɡɪɚɞɭ ɢ
ɩɪɨɞɚʁɭɤɚɪɚɬɚ

216.000,00

1.066.000,00

9.838.102,57

ɍɤɭɩɧɨ

I.

410.000,00

266.000,00

10.904.102,57

ɉɊɈȳȿɄȺɌɂɁɅɈɀȻȺÄɆɂɅȿȼȺɆȺɊɂȶȺȳɇɒɌȺȳɇ³
1ɈɉɊȿɆȺɁȺɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɇȺɍɄɍɄɍɅɌɍɊɍɂɋɉɈɊɌ

Ɋɛ

ɉɮɩ

ȿɤ
ɤɥɚɫ

1.1

336.01

5126

ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤ

ɆɭɡɟʁȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɍɤɭɩɧɨ

Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭʄɟɫɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢ
ɇɚɛɚɜɤɚɫɟɪɜɟɪɚ, ɯɨɥɨɝɪɚɦɚɥɟɞɩɚɧɟɥɚɢɄ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɪɚɡɚɜɢɪɬɭɟɥɧɭɢɡɥɨɠɛɭÄɆɢɥɟɜɚ
ɆɚɪɢʄȺʁɧɲɬɚʁɧ³

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

Ɉɩɢɫ
ɇɚɦɟɧɚɡɚɤɨʁɭʄɟɫɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɩɪɢɯɨɞɚ

ɍɤɭɩɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

0.000,00

0.000,00

17.880.000,00

17.880.000,00

³
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23. новембар 2021.

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног
конкурса.
Имајући у виду да Никола Крстић, дипломирани правник, у време постављања за вршиоца дужности има статус
службеника и положен државни стручни испит, у смислу
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, произилази да испуњава услове за
постављење за вршиоца дужности у смислу одредбе члана
56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

1187
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 94. седници од 15. новембра
2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. НИКОЛА КРСТИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за образовање,
почев од 21. новембра 2021. године, до постављења заменика начелника Градске управе за образовање, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано да
Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон, 95/18
др.закон, 86/19-др.закон и 157/20-др.закон), прописано је
да за начелника управе за поједине области, када је према
посебном закону, градска односно општинска управа организована у више управа, може бити, поред лица из става
1. овог члана, постављено лице које има стечено високо
образовање из одговарајуће научне области у односу на
делокруг управе, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање
пет година радног искуства у струци.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2021-66/b
15. новембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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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: П973-2/2021-10
од 1.11.2021. године, на предлог Савета за координацију
послова безбедности саобраћаја на путевима на територији
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 93.
седници од 10. новембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ 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“, бр. 13/21, 29/21), у тачки 2. став
2. Табела „1. Мере и активности које се финансирају од
наплаћених новчаних казни остварених у 2021. години“
мења се и гласи:

I - ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

- ɇɚɛɚɜɤɚ
ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɢɯ ɛɪɨʁɚɱɚ
ɡɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢ

- ɇɚɛɚɜɤɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
(ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟ ɢ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ –
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɡɧɚɰɢ ɢ
ɛɨʁɚ)
- ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟ ɢ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɰɢʂɭ
ɩɨɜɟʄɚʃɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɲɤɨɥɫɤɟ
ɞɟɰɟ, ɩɟɲɚɤɚ ɢ
ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɚ
- ɇɚɛɚɜɤɚ ɮɢɤɫɧɢɯ
ɦɟɪɚɱɚ ɛɪɡɢɧɟ
- ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɮɢɤɫɧɢɯ ɦɟɪɚɱɚ
ɛɪɡɢɧɟ

- ɇɚɛɚɜɤɚ
ɞɜɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɟ
ɯɥɚɞɧɟ ɞɟɛɟɥɨɫɥɨʁɧɟ
ɩɥɚɫɬɢɤɟ
- ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɞɜɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɟ
ɯɥɚɞɧɟ ɞɟɛɟɥɨɫɥɨʁɧɟ
ɩɥɚɫɬɢɤɟ ɭ ɰɢʂɭ
ɩɨɜɟʄɚʃɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɲɤɨɥɫɤɟ
ɞɟɰɟ, ɩɟɲɚɤɚ ɢ
ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɚ

ɦɚʁ

ʁɭɧ

ɦɚʁ

ɚɩɪɢɥ –
ɞɟɰɟɦɛɚɪ

ɦɚɪɬ

ɚɩɪɢɥ ɞɟɰɟɦɛɚɪ

ɦɚɪɬ

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

10.980.000,00

ɇɄ

ɇɄ

ɇɄ

ɇɄ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ

ɉɪɨɰɟɧɚɬ
ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɦɚ
50,00%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

4. ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɢɯ ɛɪɨʁɚɱɚ
ɡɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢ

3. ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɮɢɤɫɢɧɯ ɦɟɪɚɱɚ ɛɪɡɢɧɟ
ɭ ɡɨɧɢ ɲɤɨɥɚ

1. Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ
ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɪɢɦɟɧɨɦ
ɞɜɨɤɨɦɩɨɧɟɧɟɬɧɟ
ɯɥɚɞɧɟ ɞɟɛɟɥɨɫɥɨʁɧɟ
ɩɥɚɫɬɢɤɟ ɡɚ
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ
ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɢ
ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɯ
ɩɪɟɥɚɡɚ ɭ ɡɨɧɚɦɚ
ɲɤɨɥɚ ɢ ɡɨɧɚɦɚ
ɭɫɩɨɪɟɧɨɧɨɝ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
2.ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟ ɢ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ
ɡɨɧɚɦɚ ɲɤɨɥɚ ɢ ɡɨɧɚɦɚ
ɭɫɩɨɪɟɧɨɧɨɝ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ

„Ɍɚɛɟɥɚ 1. Ɇɟɪɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭ ɨɞ ɧɚɩɥɚʄɟɧɢɯ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɤɚɡɧɢ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯ ɭ 2021. ɝɨɞɢɧɢ
Ɉɛɥɚɫɬ ɪɚɞɚ
Ɇɟɪɚ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
Ɋɨɤɨɜɢ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɂɡɜɨɪɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ (*)

23. новембар 2021.
Број 49 – страна 2159.

II - Ɋɚɞ ɫɚɜɟɬɚ

1. ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɱɥɚɧɨɜɟ
ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ ɩɨɫɥɨɜɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ
ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɭ ɭɩɪɚɜɢ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ
2. ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɱɥɚɧɨɜɟ
ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɭ ɭɩɪɚɜɢ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ
3. ɋɥɭɠɛɟɧɚ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɭ ɡɟɦʂɢ ɢ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ ɢ
ɤɨɬɢɡɚɰɢʁɟ

6. Ʉɚɦɟɪɟ ɡɚ ɜɢɞɟɨ
ɧɚɞɡɨɪ

5. ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɨɝɪɚɞɚ ɭ ɡɨɧɢ
ɲɤɨɥɚ

ɛɢɰɢɤɥɟ

- ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɱɥɚɧɨɜɚ
ɋɚɜɟɬɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɢ ɪɚɡɦɟɧɚ
ɢɫɤɭɫɬɚɜɚ ɢɡ ɨɜɟ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɭɬɟɦ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɧɚ
ɫɟɦɢɧɚɪɢɦɚ,
ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɫɤɭɩɨɜɢɦɚ,
ɫɚʁɦɨɜɢɦɚ ɢ ɫɥ

- ɉɪɢɩɪɟɦɚ ɫɜɢɯ ɚɤɚɬɚ
ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ

- ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɤɚɦɟɪɚ
ɩɨ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ
ɤɚɦɟɪɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ
-ɨɩɪɟɦɚ ɢ ɫɨɮɬɜɟɪ ɡɚ
ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɭ ɞɟɬɟɤɰɢʁɭ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ
ɩɪɟɤɪɲɚʁɚ
- ɉɪɢɩɪɟɦɚ ɫɜɢɯ ɚɤɚɬɚ
ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɛɢɰɢɤɥɟ
- ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧɢɯ ɛɪɨʁɚɱɚ
ɡɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢ
ɛɢɰɢɤɥɟ
- ɇɚɛɚɜɤɚ ɩɟɲɚɱɤɢɯ
ɨɝɪɚɞɚ
- ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɩɟɲɚɱɤɢɯ ɨɝɪɚɞɚ

ɮɟɛɪɭɚɪ ɞɟɰɟɦɛɚɪ

ʁɚɧɭɚɪ –
ɞɟɰɟɦɛɚɪ

ʁɚɧɭɚɪ ɞɟɰɟɦɛɚɪ

ɦɚɪɬ –
ɞɟɰɟɦɛɚɪ

ɦɚɪɬ –
ɞɟɰɟɦɛɚɪ

ʁɭɧ

ɦɚʁ

ʁɭɧ

610.000,00

633.000,00

367.000,00

15.520.000,00

5.000.000,00

ɇɄ

ɇɄ

ɇɄ

ɇɄ

ɇɄ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ

ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

1,73%
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III - ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɝ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

- ɇɚɛɚɜɤɚ ɭɫɥɭɝɟ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɡɚ:
x
ɞɟɰɭ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɲɤɨɥɚ 1.-4.
ɪɚɡɪɟɞɚ (ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɞɟɰɟ ɧɚ
ɩɨɥɢɝɨɧɭ ɭ
ɯɚɥɢ ɧɚ ɬɟɦɭ
„Ⱦɟɬɟ ɩɟɲɚɤ“;
- ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ)
x
ɡɚ ɥɢɰɚ 65+ ɭ
ɫɜɨʁɫɬɜɭ
ɩɟɲɚɤɚ
x
ɡɚ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɟ
ɱɟɬɜɪɬɢɯ
ɪɚɡɪɟɞɚ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɲɤɨɥɚ
(- ɞɟɰɚ
ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢ
ɱɟɬɜɪɬɢ
ɪɚɡɪɟɞ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɭ
ɲɤɨɥɢ ɢ ɧɚ
ɩɨɥɢɝɨɧɭ ɡɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ
ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɚ;
-ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɢ
ɩɨɤɥɨɧ
(ɫɜɟɬɥɨ,
ɫɜɟɬɥɨɨɞɨɛɨʁ
ɧɚ ɬɪɚɤɚ,…)
- Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
- ɇɚɛɚɜɤɚ ɭɫɥɭɝɟ
ɨɛɭɤɟ ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
- Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɨɛɭɤɟ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɭ ɮɭɧɰɢʁɢ

1. Eɞɭɤɚɰɢʁɟ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ

2. Ɉɛɭɤɚ ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɡɚ
ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ɞɟɱɢʁɢɯ
ɚɭɬɨ-ɫɟɞɢɲɬɚ

ɨɤɬɨɛɚɪ –
ɧɨɜɟɦɛɚɪ

3.000.000,00

11.640.000,00

ɇɄ

ɇɄ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ

15,74%
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ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ

ɚɩɪɢɥ ɞɟɰɟɦɛɚɪ

ɦɚɪɬ – ɦɚʁ
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IV - ɉɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ

ɦɚɪɬ - ɚɩɪɢɥ

ɮɟɛɪɭɚɪ

ɚɩɪɢɥ ɞɟɰɟɦɛɚɪ

ɚɩɪɢɥ
ɦɚɪɬ ɧɨɜɟɦɛɚɪ

ɦɚɪɬ –
ɚɩɪɢɥ

ɮɟɛɪɭɚɪ

ɧɨɜɟɦɛɚɪ

990.000,00

4.000.000,00

990.000,00

ɇɄ

ɇɄ

ɇɄ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ

ɩɭɬɟɜɟ
17,91%
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3. ɉɪɨɦɨɬɢɜɧɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ

2. Ȼɢɥɛɨɪɞɢ ɢ
ɫɢɬɢɥɚʁɬɨɜɢ ɭ ɰɢʂɭ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

1. Ɉɫɬɚɥɟ ɨɩɲɬɟ ɭɫɥɭɝɟ
(ɢɡɪɚɞɚ ɢɞɟʁɧɢɯ
ɪɟɲɟʃɚ)

ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
- ɉɨɞɟɥɚ ɚɭɬɨɫɟɞɭɲɬɚ
- ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɬɟɦɚ ɡɚ
ɢɡɪɚɞɭ ɢɞɟʁɧɢɯ
ɪɟɲɟʃɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ
ɲɬɚɦɩɚɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɩɨɜɟʄɚʃɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɚ ɨɞɧɨɫɢ
ɫɟ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɟ
ɭɝɪɨɠɟɧɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ:
ɥɢɰɚ 65+ ɭ ɫɜɨʁɫɬɜɭ
ɩɟɲɚɤɚ, ɜɨɡɚɱɢ
ɛɢɰɢɤɚɥɚ,
ɦɨɬɨɰɢɤɥɢɫɬɢ ɢ
ɦɨɩɟɞɢɫɬɢ, ɜɨɡɚɱɢ
ɩɭɬɧɢɱɤɢɯ
ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ, ɞɟɰɚ ɤɚɨ
ɩɭɬɧɢɰɢ ɭ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɭ,
ɞɟɰɚ ɤɚɨ ɩɟɲɚɰɢ
- ɇɚɛɚɜɤɚ ɭɫɥɭɝɟ
ɢɡɪɚɞɟ ɢɞɟʁɧɢɯ
ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ
ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
- ɞɢɡɚʁɧ ɢ ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɡɚ
ɲɬɚɦɩɭ
- ɇɚɛɚɜɤɚ ɭɫɥɭɝɟ
ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ
ɪɟɤɥɚɦɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɢ ɡɚɤɭɩ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
- ȿɦɢɬɨɜɚʃɟ
ɪɟɤɥɚɦɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɧɚ ɛɢɥɛɨɪɞɢɦɚ ɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
- ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɤɨʁɢɦ ɫɟ
ɜɪɲɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
- ɇɚɛɚɜɤɚ
ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨɝ
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ɦɚʁ

ɚɩɪɢɥ - ɦɚʁ

ɦɚɪɬ - ɚɩɪɢɥ

ɮɟɛɪɭɚɪ

ɚɩɪɢɥ ɞɟɰɟɦɛɚɪ

ɦɚɪɬ

ɦɚʁ ɞɟɰɟɦɛɚɪ

990.000,00

800.000,00

500.000,00

1.000.000,00

ɇɄ

ɇɄ

ɇɄ

ɇɄ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

7. ɂɡɪɚɞɚ ʇɢɧɝɥɨɜɚ

6. ɍɫɥɭɝɟ ɲɬɚɦɩɚʃɚ

5. ɍɫɥɭɝɟ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɫɚʃɚ ɭ
ɰɢʂɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ

4. Ɂɚɤɭɩ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ

ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɛɟɡɛɞɧɨɫɬɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
- ɉɨɞɟɥɚ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
- ɍɝɨɜɚɪɚʃɟ ɡɚɤɭɩɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
- Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɡɚ
ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɋɚɜɟɬɚ
- ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɬɟɦɚ ɡɚ
ɢɡɪɚɞɭ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ
ɤɨʁɟ ʄɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
- ɇɚɛɚɜɤɚ ɭɫɥɭɝɟ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɫɚʃɚ ɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
- ɇɚɛɚɜɤɚ ɭɫɥɭɝɟ
ɲɬɚɦɩɚʃɚ (ɮɥɚʁɟɪɢ,
ɛɪɨɲɭɪɟ, ɫɜɟɫɤɟ,
ɩɚɩɢɪɧɟ ɤɟɫɟ) ɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ
ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɭɝɪɨɠɟɧɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ: ɥɢɰɚ 65+
ɭ ɫɜɨʁɫɬɜɭ ɩɟɲɚɤɚ,
ɜɨɡɚɱɢ ɛɢɰɢɤɚɥɚ,
ɦɨɬɨɰɢɤɥɢɫɬɢ ɢ
ɦɨɩɟɞɢɫɬɢ, ɜɨɡɚɱɢ
ɩɭɬɧɢɱɤɢɯ
ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ, ɞɟɰɚ ɤɚɨ
ɩɭɬɧɢɰɢ ɭ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɭ,
ɞɟɰɚ ɤɚɨ ɩɟɲɚɰɢ.
- ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɬɟɦɚ ɡɚ
ɢɡɪɚɞɭ ʇɢɧɝɥɨɜɚ ɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ
ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɭɝɪɨɠɟɧɟ
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1. ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɢ ɚɤɰɢɨɧɢ
ɩɥɚɧ

ʁɭɥ ɞɟɰɟɦɛɚɪ

ʁɭɧ

ɫɟɩɬɟɦɛɚɪɨɤɬɨɛɚɪ

ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ –
ɨɤɬɨɛɚɪ

ɚɜɝɭɫɬ –
ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ

ʁɭɥ ɞɟɰɟɦɛɚɪ

ʁɭɧ

ɦɚʁ - ʁɭɧ

5.000.000,00

390.000,00

990.000,00

6.000.000,00

ɇɄ

ɇɄ

ɇɄ

ɇɄ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ

ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ

8,17%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

V – ɇɚɭɱɧɨ–
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɪɚɞ
ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ

10. Ʉɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɟ ɭɫɥɭɝɟ
(ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɚʁɬɚ)

9. Ʉɚɦɩɚʃɚ „ɍ ɤɨɥɚ ɛɟɡ
ɚɥɤɨɯɨɥɚ“

8. ȿɦɢɬɨɜɚʃɟ ɪɚɞɢʁɫɤɢɯ
ʇɢɧɝɥɨɜɚ ɭ ɰɢʂɭ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ

ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ: ɥɢɰɚ 65+
ɭ ɫɜɨʁɫɬɜɭ ɩɟɲɚɤɚ,
ɜɨɡɚɱɢ ɛɢɰɢɤɚɥɚ,
ɦɨɬɨɰɢɤɥɢɫɬɢ ɢ
ɦɨɩɟɞɢɫɬɢ, ɜɨɡɚɱɢ
ɩɭɬɧɢɱɤɢɯ
ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ, ɞɟɰɚ ɤɚɨ
ɩɭɬɧɢɰɢ ɭ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɭ,
ɞɟɰɚ ɤɚɨ ɩɟɲɚɰɢ.
- ɇɚɛɚɜɤɚ ɭɫɥɭɝɟ
ɢɡɪɚɞɟ ʇɢɧɝɥɨɜɚ ɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
- ɍɝɨɜɚɪɚʃɟ
ɟɦɢɬɨɜɚʃɚ ɪɚɞɢʁɫɤɢɯ
ʇɢɧɝɥɨɜɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
- ȿɦɢɬɨɜɚʃɟ
ɪɚɞɢʁɫɤɢɯ ʇɢɧɝɥɨɜɚ ɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
-ɇɚɛɚɜɤɚ ɭɫɥɭɝɟ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ „ɍ ɤɨɥɚ ɛɟɡ
ɚɥɤɨɯɨɥɚ“
- ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ „ɍ ɤɨɥɚ ɛɟɡ
ɚɥɤɨɯɨɥɚ“ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɭ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɤɚɡɧɟɧɢɯ
ɤɚɪɬɢ
- ɩɨɞɟɥɚ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ
-ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɫɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɨɞ 17 ɞɨ 30 ɝɨɞɢɧɚ
- ɇɚɛɚɜɚ ɭɫɥɭɝɟ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɫɚʁɬɚ ɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
- Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɚʁɬɚ ɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
- ɇɚɛɚɜɤɚ ɭɫɥɭɝɟ
ɢɡɪɚɞɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ
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VI – Teɯɧɢɱɤɨ
ɨɩɪɟɦɚʃɟ
ʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɤɨʁɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɲɭ ɢ
ɪɟɝɭɥɢɲɭ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɧɚ
ɩɭɬɟɜɢɦɚ

- Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɫɬɚʃɚ
- Ɉɤɪɭɝɥɢ ɫɬɨ
- Ʉɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ ɫɥɭɠɛɢ
- Ɉɩɪɟɦɚ ɡɚ ɪɚɞ

- ɇɚɛɚɜɤɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ
ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ʁɟɞɢɧɢɰɭ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ
- Ⱦɚɜɚʃɟ ɧɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɨɩɪɟɦɟ
ʁɟɞɢɧɢɰɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɩɨɥɢɰɢʁɟ
- Ɉɛɪɚɞɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
- ɒɬɚɦɩɚʃɟ
ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ
- ɇɚɛɚɜɤɚ ɦɨɬɨɰɢɤɚɥɚ
ɡɚ ʁɟɞɢɧɢɰɭ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ
- Ⱦɚɜɚʃɟ ɧɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɦɨɬɨɰɢɤɚɥɚ ʁɟɞɢɧɢɰɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ
- ɇɚɛɚɜɤɚ ɚɥɤɨɦɟɬɚɪɚ
ɡɚ ʁɟɞɢɧɢɰɭ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ
- Ⱦɚɜɚʃɟ ɧɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɚɥɤɨɦɟɬɚɪɚ ʁɟɞɢɧɢɰɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ

3. Aɧɚɥɢɡɚ ɪɚɞɚ ɯɢɬɧɢɯ
ɫɥɭɠɛɢ ɧɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

1. Aɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚ
ɨɩɪɟɦɚ

3. Aɥɤɨɦɟɬɪɢ

2. Ɇɨɬɨɰɢɤɥɢ

- ɇɚɛɚɜɤɚ ɭɫɥɭɝɟ
ɢɡɪɚɞɟ „ɇɟɡɚɜɢɫɧɟ
ɨɰɟɧɟ ɭɬɢɰɚʁɚ ɩɭɬɚ ɫɚ
ɩɨɝɢɧɭɥɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ“

2. ɇɟɡɚɜɢɫɧɚ ɨɰɟɧɚ
ɭɬɢɰɚʁɚ ɩɭɬɚ ɫɚ
ɩɨɝɢɧɭɥɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ

ɨɤɬɨɛɚɪ

ʁɭɧ

ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ

ɨɤɬɨɛɚɪɞɟɰɟɦɛɚɪ
ɦɚʁ

ɨɤɬɨɛɚɪɞɟɰɟɦɛɚɪ

ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ

ɚɩɪɢɥ

ʁɭɥɞɟɰɟɦɛɚɪ

ʁɭɥɞɟɰɟɦɛɚɪ

700.000,00

2.800.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

600.000,00

ɇɄ

ɇɄ

ɇɄ

ɇɄ

ɇɄ

„

100,00%

6,45%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ɍɄɍɉɇɈ (%):

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɢ
ɩɭɬɟɜɟ
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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, НА ОСНОВУ II ЈАВНОГ КОНКУРСА

2. Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града
Новог Сада" по добијању сагласности Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-7325/2021-II
10. новембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

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, на основу II Јавног конкурса за финансирање 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, и утврђује износ средстава за њихову реализацију.
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На основу члана 11. став 7. Одлуке о остваривању
потреба и интереса младих у областима омладинског сектора 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“, бр.
7/21 и 40/21), 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 95. седници одржаној 22. новембра
2021. године, доноси
II

Редни број
пријаве

Редни број
унутар области

Редни број

Средства за реализацију програма и пројеката из тачке I овог решења распоређују се удружењима младих, удружењима
за младе и њиховим савезима на следећи начин:

Назив удружења/савеза

Назив програма/пројекта

Одобрени
износ
средстава из
буџета Града
Новог Сада за
2021. годину

Образовање младих
1.

1.

490/кзм

СТУДЕНТСКА УНИЈА
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

"Реагуј на време, спаси нечији живот"

300.000,00

2.

2.

506/кзм

Центар омладине војвођанских
Мађара

Семинар за младе у цивилним
организацијама

300.000,00

Укупно:

600.000,00

Запошљавање младих
3.

1.

498/кзм

Центар за друштвени развој Complexus

"Пронађи себе - пронађи каријеру"

120.000,00

4.

2.

504/кзм

Центар за омладински и друштвени
развој "RES POLIS"

"Мој први веб сајт"

110.000,00

501/кзм

ЦЕНТАР ЗА
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА
ТЕХНИЧКИХ НАУКА

МОТИВАЦИЈА-ИНОВАЦИЈА

100.000,00

Укупно:

330.000,00

5.

3.
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Здравље младих
6.

7.

Иницијатива за промоцију и
унапређење здравља

"Репродуктивни, одговорни према
свом и здрављу других"

1.

489/кзм

2.

"Едукацијом, предавањима, интерактивним радионицама сачувајмо
здравље младих са посебним освртом
Друштво за борбу против шећерне на физичку активност и здраву исхрану
479/кзм
болести града Новог Сада
у циљу спречавања пандемије
дијабетеса код младих и нових сојева
Делта вируса који захватају
искључиво младу популацију"
Укупно:

350.000,00

110.000,00

460.000,00

Култура и слободно време младих
8.

1.

499/кзм

"Центар за истраживање
Дунавског региона"

Дунавска школа 2021.

250.000,00

9.

2.

491/кзм

ПОКРЕТ РАЗВОЈА ИНИЦИЈАТИВА
ЗА МЛАДЕ-ПРИЗМА

Културно вече младих Футога

100.000,00

10.

3.

480/кзм

Буте добри

Зимски Блоксток 2021

170.000,00

11.

4.

505/кзм

СТУДЕНТСКА УНИЈА ФАКУЛТЕТА
ТЕХНИЧКИХ НАУКА НОВИ САД СУФТННС

Покрени игру

110.000,00

Укупно:

630.000,00

Волонтирање и активизам младих
12.

1.

497/кзм

Организација за младе

Медијација као вештина младих
средњошколаца

400.000,00

13.

2.

492/кзм

ПОДРЖИ МЛАДЕ

Млади у процесу доношења одлука

100.000,00

Укупно:

500.000,00

Информисање младих
14.

1.

495/кзм

Омладинска мрежа Нови Сад

Информативни простор за заједничко
учење младих

350.000,00

15.

2.

507/кзм

ЕДИТ центар

Инфо - дигитални алати за
запошљивост младих

170.000,00

Укупно:

520.000,00

Млади у заштити животне средине и одрживом развоју
16.

1.

500/кзм

Кулинарски институт "Know-how"

„Менторска подршка зеленом
угоститељству – 4"

190.000,00

17.

2.

481/кзм

Хуманитарно еколошка
организација "Чепом до осмеха"

„Еколошко предузетништво за младе"

170.000,00

Укупно:

360.000,00

Социјална политика према младима
18.

1.

496/кзм

Удружење Ремикс

Причам ти причу

80.000,00

19.

2.

488/кзм

ЦЕНТАР СРБА СА КОСОВА И
МЕТОХИЈЕ

Буди мој друг!

170.000,00

Укупно:

250.000,00
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Мониторинг и евалуација

20.

1.

503/кзм

"Европски омладински центар
Војводине"

Мониторинг и евалуација програма и
пројеката којима се остварују циљеви
и мере дефинисане локалним планом
политике за младе Града Новог Сада
за период 2019 – 2022. године, за
2021. годину за II ЈАВНИ КОНКУРС

350.000,00

Укупно:

350.000,00

Укупно:

4.000.000,00
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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 одобрена 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 омладинске 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 непрофитним институцијама у износу од 4.000.000,00 динара.

На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16, 55/17, 12/19, 46/20 и 45/21), Градско веће Града
Новог Сада на 95. седници одржаној 22. новембра 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града
Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину, коју је Управни
одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог
Сада, Нови Сад, донео на 27. седници одржаној 18. новембра 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2020-289/5-II
22. новембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

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: 66-2/2021-138-II
22. новембра 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16, 55/17, 12/19, 46/20 и 45/21), Градско веће Града
Новог Сада на 95. седници одржаној 22. новембра 2021.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Завода за заштиту споменика културе Града Новог
Сада, Нови Сад за 2021. годину, коју је Управни одбор
Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада,
Нови Сад, донео на 27. седници одржаној 18. новембра
2021. године.

23. новембар 2021.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

На основу члана 69. 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 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 58/20, 23/21 и 44/21), Градоначелник Града Новог Сада
доноси
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На основу члана 28. став 6. Одлуке о такси превозу на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 12/19, 13/19-испр., 20/19-испр., 31/19, 61/19, 1/20испр, 55/20 и 24/21), Градско веће Града Новог Сада на 95.
седници од 22. новембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ
ЦЕНЕ УСЛУГЕ ИЗ ТАКСИ ТАРИФЕ ПО КОЈОЈ
СЕ ОБАВЉА ТАКСИ ПРЕВОЗ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о утврђивању цене услуге из такси тарифе
по којој се обавља такси превоз на територији Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 52/20) у
тачки I. став 1. мења се и гласи:
„I. Овим решењем утврђује се цена услуга из такси
тарифе по којој се обавља такси превоз на територији
Града Новог Сада и то:
Назив

1.

Старт

2.

Вожња по пређеном
километру

3.

Чекање по часу

4.

Лични пртљаг тежи од 8 кг

Тарифа Тарифа Тарифа
1
2
3
140,00

140,00

140,00

65,00

78,00

110,00

850,00

850,00

850,00

50,00

50,00

50,00

(у динарима)“

II. Тачка II. мења се и гласи:
„II. Такси превозници су дужни да своје ценовнике услуга
и мерне инструменте ускладе са овим решењем до 1.
децембра 2021. године.“
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-7530/2021-II
22. новембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2021-5/5-II
22. новембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Редни
број

Број 49 – страна 2169.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 58/20, 23/21 и 44/21), у члану 13. Раздео 09,
Глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, у Функцији
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, за Програмску активност: Текућа буџетска резерва
(шифра 0602-0009), у оквиру Програма 15 – Опште услуге
локалне самоуправе (шифра 0602), са позиције буџета 216,
економска класификација 499 – Средства резерве, одобравају
се средства Градској управи за културу у износу од
8.747.120,00 динара
(осаммилионаседамсточетрдесетседамхиљадастодваде
сетдинара00/100)
ради обезбеђивања недовољно планираних средстава
Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада,
индиректном буџетском кориснику, а за специјализоване
услуге, на име обнове заштићеног споменика културе, као
и добра које ужива претходну заштиту.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 12 – Градска управа за културу, Глава
12.02 – Установе културе, у оквиру Фунције 820 – Услуге
културе, на позицију буџета 321, економска класификација
424 – Специјализоване услуге, извор финансирања 01
– Општи приходи и примања буџета, за Програмску активност: функционисање локалних установа културе (шифра
1201-0001), у оквиру Програма 13 – Развој културе и
информисања (шифра 1201), тако да укупан план средстава из буџета из свих извора финансирања за ову
апропријацију износи 625.056.932,60 динара.
3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће
измене у Општем, Посебном и Програмском делу буџета.
4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за културу.
5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор и
- Градској управи за културу.
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6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-42/2021-II
18. новембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

23. новембар 2021.
Члан 1.

У Одлуци о одобравању субвенције за самозапошљавање
на територији Града Новог Сада у 2021. години („Службени
лист Града Новог Сада“, брoj 43/21) у тачки 1. речи: „у
укупном износу од 30.000.000,00 динара“ замењују се
речима: „у укупном износу од 29.970.000,00 динара“.
- у тачки 2. у табели досадашњи редни број 5. брише
се;
- Досадашњи редни бројеви од броја 6. до броја 13.
постају редни бројеви од броја 5. до броја 12;
- Досадашњи редни број 14. брише се;
- Досадашњи редни бројeви од броја 15. до броја 45.
постају редни бројеви од броја 13. до броја 43;

Градска управа за привреду

- Досадашњи редни број 46. брише се;
- Досадашњи редни бројeви од броја 47. до броја 53.
постају редни бројеви од броја 44. до броја 50;
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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“ 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 СадаГрадске 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 број 54. брише се;
- Досадашњи редни бројеви од броја 55. до броја 66.
постају редни бројеви од броја 51. до броја 62;
- Досадашњи редни број 67. брише се;
- Досадашњи редни бројeви од броја 68. до броја 73.
постају редни бројеви од броја 63. до броја 68;
- Досадашњи редни бројеви 74. и 75. бришу се;
- Досадашњи редни бројеви од броја 76. до броја 79.
постају редни бројеви од броја 69. до броја 72;
- Досадашњи редни број 80. брише се;

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

- Досадашњи редни бројeви од броја 81. до броја 101.
постају редни бројеви од броја 73. до броја 93;
- После редног броја 93. додају се редни бројеви од
броја 94. до 101. и гласе:

94

VII-105-5/21-59

Ален Александар Шуша

Петроварадин, Мажуранићева 82

300.000,00

95

VII-105-5/21-71

Милош Кајтез

Нови Сад, Бошка Бухе 2а/7/46

300.000,00

96

VII-105-5/21-95

Иван Вукотић

Нови Сад, Павла Папа 37/3/21

300.000,00

97

VII-105-5/21-116

Милан Дробац

Степановићево, Солунских добровољаца 157

300.000,00

98

VII-105-5/21-5

Весна Лазовић

Нови Сад, Јиречекова 5а

270.000,00

99

VII-105-5/21-43

Јелена Вигњевић

Сремска Каменица, Карађорђева 63г

300.000,00

100

VII-105-5/21-46

Јелена Ћурчић

Нови Сад, Черевићка 42П/1

300.000,00

101

VII-105-5/21-70

Радмила Тадић

Нови Сад, Суботичка 26б

300.000,00

- У тачки 4. речи „ у року од 30 дана од дана доношења
ове одлуке“ замењују се речима: „ до 01. децембра
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-3-732/21-3
17. новембар 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Саша Билиновић, с.р.

23. новембар 2021.
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Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18,
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА
У СОЛУНСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се опште паркиралиште за путничке аутомобиле у Солунској улици у Новом Саду.
Паркиралиште из става 1. има капацитет 94 паркингместа за путничка возила.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и да
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном
пројекту број ПС0287 од 29. септембра 2015. године, који
је израдио Паркинг сервис.
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 16. децембар 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-34-7584/2021
16. новембар 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, 41/18др. 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

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ
УЛИЦЕ МАРИЈЕ БУРСАЋ У НОВОМ САДУ

Број 49 – страна 2171.

I. Одређује се постављање успоривача брзине и саобраћајне
сигнализације у делу Улице Марије Бурсаћ у Новом Саду
у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број:
С-324/21 од 25. августа 2021. године који 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 16. децембар 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-34-7582/2021
16. новембар 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, 41/18др. 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

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ МИЈЕ
АЛЕКСИЋА У ВЕТЕРНИКУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у Улици Мије Алексића у Ветернику у складу са Техничким
регулисањем саобраћаја број: С-430/21 од 2. новембра
2021. године који 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 16. децембар 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-34-7583/2021
16. новембар 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

страна 2172. – Броj 49

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

23. новембар 2021.

1198

1199

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, 41/18др. 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

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13 - испр., 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 РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА
РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ПЕТЕФИ ШАНДОРА И
СЕНТЕЛЕКИ КОРНЕЛА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање успоривача брзине и саобраћајне
сигнализације на раскрсници улица Петефи Шандора и
Сентелеки Корнела у Новом Саду.
II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се
поставља у складу са Техничким регулисањем саобраћаја
број: С-450/21 од 17. новембра 2021. године који 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 22. децембар 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-34-7712/2021
22. новембар 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О
ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНАЛИДИТЕТОМ
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У
ДАЛМАТИНСКОЈ УЛИЦИ К. БР. 14
У НОВОМ САДУ
I. Престаје да важи Решење о одређивању паркингместа за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Далматинској улици к. бр. 14 у Новом Саду
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 35/17) по захтеву
управника Стамбене заједнице Далматинска бр. 4 у Новом
Саду, а у складу са потврдом канцеларије за особе са инвалидитетом да на овом кућном броју нема евидентираних
других особа са инвалидитетом.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад да уклони сву саобраћајну сигнализацију
постављену по решењу из тачке I.
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 наведене измене
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 18. децембар 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-34-7670/2021
18. новембар 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

23. новембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Градско веће
1184 Решење о измени и допунама Решења
о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2021. годину
1185 Решење о изменама и допуни Програма
инвестиционих активности Школе за основно и средње образовање „Милан
Петровић“ са домом ученика Нови Сад
за 2021. годину

2151

2153

2153

1187 Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за образовање (Никола Крстић)

2158

1189 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, на
основу II јавног конкурса
1190 Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Програма рада
Завода за заштиту споменика културе
Града Новог Сада, Нови Сад за 2021.
годину

Предмет

Страна

1191 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Завода
за заштиту споменика културе Града
Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину

2168

1192 Решење о изменама Решења о утврђивању цене услуге из такси тарифе по
којој се обавља такси превоз на територији Града Новог Сада

2169

Градоначелник

1186 Решење о изменама Решења о Програму
инвестиционих активности за установе
културе чији је оснивач Град Нови Сад
за 2021. годину

1188 Решење о измени Програма коришћења
средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на
територији Града Новог Сада за 2021.
годину

Рег. бр.

1193 Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

2169

Градска управа за привреду
1194 Одлука о изменама и допунама Одлуке
о одобравању субвенције за самозапошљавање на територији Града Новог
Сада у 2021. години

2170

Градска управа за саобраћај и путеве
1195 Решење о одређивању општег паркиралишта у Солунској улици у Новом Саду

2171

1196 Решење о измени режима саобраћаја у
делу Улице Марије Бурсаћ у Новом Саду

2171

1197 Решење о постављању саобраћајне сигнализације у Улици Мије Алексића у
Ветернику

2171

2166

1198 Решење о измени режима саобраћаја на
раскрсници улица Петефи Шандора и
Сентелеки Корнела у Новом Саду

2172

2168

1199 Решење о престанку важења Решења
о одређивању паркинг-места за возила
особа са иналидитетом на јавном паркиралишту у Далматинској улици к. бр. 14
у Новом Саду

2172

2158

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

