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НОВИ САД, 21. децембар 2021.

ГРАД НОВИ САД

примерак 120,00 динара

Члан 2.
Циљ спровођења енергетске санације породичних кућа
путем уградње соларних панела за производњу електричне
енергије за сопствене потребе је унапређење енергетске
ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење
обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији
Града Новог Сада ( у даљем тексту: Град).

Градско веће

1315
На основу члана 128. став 2. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези
са чланом 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и
рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“,
број 40/21), члана 25. и члана 40. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, број 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 на основу члана 3. Уговора о суфинансирању програма
енергетске санације породичних кућа који спроводи Град
Нови Сад закљученог 05. новембра 2021. године измећу
Града Новог Сада и Министарства рударства и енергетике,
Градско веће Града Новог Сада на 106. седници одржаној
дана 16. децембра 2021. године, доноси:

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ
КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ
ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Мере енергетске санације предвиђене овим правилником спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима
који се баве радовима на уградњи соларних панела за
производњу електричне енергије, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији Града.

Финансијска средства
Члан 3.
Средстава за суфинансирање енергетске санације из
члана 6. овог правилника опредељују се Одлуком о буџету
Града за сваку буџетску годину у оквиру Програма 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, Програмска активност 0501-0001 Енергетски менаџмент, функција
620, економска класификација 454 - Субвенције приватним
предузећима.
Средстава за суфинансирање енергетске санације из
члана 6. овог правилника могу се обезбедити кроз друге
донације и субвенције из Буџета Републике Србије.
Члан 4.
Бесповратна средства за суфинансирање мере из члана
6. овог правилника додељују се на основу Јавног позива
за домаћинстава у највишем износу до 50% од вредности
укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави.

Члан 1.

Члан 5.

Правилником о суфинансирању енергетске санације
породичних кућа путем уградње соларних панела за
производњу електричне енергије за сопствене потребе (у
даљем тексту: Правилник) уређује се: циљ спровођења
енергетске санације; радови, опрема и извештаји које се
суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење
средстава; учесници, начин њиховог учешћа и улоге; начин
обезбеђивања финансијских средстава, проценат
суфинансирања; начин и услови пријаве на Јавни позив и
критеријуми за селекцију привредних субјеката; начин и
услови пријаве на Јавни позив и критеријуми за селекцију
грађана (домаћинстава); праћење реализације и
извештавање.

Одлуку о додели средстава грађанима доноси Градско
веће Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће)
на предлог Комисије за реализацију Програма енергетске
санације породичних кућа (у даљем тексту: Комисија).
Члан 6.
Суфинансираће се мера уградње соларних панела,
пратећих носача панела, неопходне инсталације за
производњу електричне енергије капацитета до и једнако
6 kW инсталисане снаге соларних панела за сопствене
потребе, уградњe двосмерног мерног уређаја за мерење
предате и примљене електричне енергије, израда неопходне
техничке документације, извештаја извођача радова о
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уградњи соларних панела и пратеће инсталације за
производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи
мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем.

III ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ

Максимални износ бесповратних средстава по 1 kW
инсталисане снаге соларних панела капацитета до и једнако
6 kW ће износити 70.000 динара и обухватиће све радове,
опрему и извештаје из става 1. овог члана.

Градско веће доноси Решење о образовању и именовању
Комисије.

За соларне панеле капацитета преко 6 kW максимални
износ бесповратних средстава биће исти као и за соларне
панеле капацитета до 6 kW, а разлику до укупне вредности
радова према предрачуну изабраног привредног субјекта
сносиће грађанин.

Решењем о образовању Комисије утврђују се: број чланова Комисије, основни подаци о члановима Комисије (име
и презиме, назив радног места), основни задаци и друга
питања од значаја за рад Комисије.

Критеријуми енергетске ефикасности се одређују јавним
позивом за привредне субјекте.

Члан 11.

Јавни позив за суфинансирање енергетске санације у
име Града спроводи Комисија.

Чланови Комисије за свој рад имају право на накнаду.
Члан 12.
Основни задаци Комисије нарочито обухватају:

Прихватљиви трошкови
Члан 7.
Прихватљиви инвестициони трошкови су трошкови са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 8.
Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала
и опреме који настану пре првог обиласка комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката
енергетске ефикасности.
Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити
финансирани јавним позивом из буџета Града су:
1) Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови;
2) Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем
кредитног задужења: трошкови одобравања кредита,
трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.;
3) Рефундација трошкова за већ набављену опрему и
извршене услуге (плаћене или испоручене);
4) Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које
подносилац захтева сам извршава;
5) Други трошкови који нису у складу са енергетском
санацијом.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Члан 9.
Директни корисници средстава за реализацију енергетске санације су привредни субјекти.
Привредни субјекти су дужни да крајњим корисницима
испоруче материјале и опрему одговарајућег квалитета и
изврше услуге у складу са одредбама уговора и у договореним роковима.
Члан 10.
Крајњи корисници бесповратних средстава су
домаћинства.

Припрема конкурсне документације за привредне
субјекте и домаћинства (Јавни позив, образац пријаве, и
друго).
Оглашавање јавних позива и пратеће документације
на огласној табли и званичној интернет страници Градске
управе за заштиту животне средине (у даљем тексту: Градска управа) www.environovisad.rs;
Пријем и контрола приспелих захтева;
Рангирање приспелих захтева и избор пријављених
привредних субјеката и домаћинстава;
Објављивање прелиминарне листе изабраних директних
корисника и крајњих корисника на огласној табли и званичној
интернет страници Градске управе, разматрање приговора
на прелиминарну листу изабраних привредних субјеката
и домаћинстава и доношење одлуке о приговору. Прелиминарна ранг листа крајњих корисника представља основ
за теренски обилазак Комисије;
Доношење коначне листе изабраних директних корисника и коначне листе изабраних крајњих корисника којима
је признато право на бесповратна средства;
Израда предлога Уговора о спровођењу енергетске
санације и одлуке о коначној листи директних и крајњих
корисника за спровођење енергетске санације, а које се
финансирају из буџета Града.
Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна
да Градском већу достави записнике и извештај о раду.
Теренски рад Комисије обухвата најмање два најављена
обиласка, и то:
- пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене
почетног стања објекта и веродостојности података
из поднете пријаве, као и оправданост предложених
радова на енергетској санацији. Приликом теренског
обиласка Комисија на лицу места врши преглед поднетих захтева, уз обавезно присуство подносиоца
захтева, и сачињава Записник у два примерка, при
чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а
други задржава Комисија;
- након спроведених радова ради утврђивања
чињеничног стања по пријави завршетка радова. Том
приликом сачињава се Записник који садржи и технички
извештај о постојећем стању објекта након реализованих радова.
Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли
постоје индиције о незаконитим радњама или грубом
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кршењу уговорних обавеза затражи поступање у складу
са одредбама уговора и законским оквиром.

Јавни позив за избор директних корисника спроводи
Комисија.

Комисија прати реализацију пројеката енергетске
санације и врши контролу њихове реализације. Праћење
реализације обухвата:

Пријава подразумева подношење документације у року
који је утврђен Јавним позивом, а подноси се Комисији.

- Обавезу директног/крајњег корисника средстава да
обавештава Комисију о реализацији у роковима
одређеним уговором и да омогући Комисији да изврши
увид у релевантну документацију насталу у току
реализације активности;
- Прикупљање информација од директног/крајњег корисника средстава;
- Друге активности предвиђене уговором;
- Припрему извештаја о напретку и обавештавање надлежних органа и јавности.
Члан 13.
Рокови за реализацију

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује
на интернет страници Градске управе, а најава Јавног
позива и у средствима јавног информисања.
Члан 16.
На Јавном позиву могу учествовати привредни субјекти
који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме
и уређаја и испуњавају следеће услове:
- да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као
привредна друштва и предузетници најмање шест
месеци од дана подношења пријаве,
- да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
- да имају атесте за материјале и производе,

- евалуација пријава на Јавни позив директних корисника
средстава и доношење прелиминарне ранг листе не
може бити дужe од 15 дана;

- да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу
у складу са законом којим се уређује изградња објеката,
а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену
инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије,

- рок за пријаву крајњих корисника на Јавни позив је
најмање 21 дан;

- да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година
и на соларне панеле од минимално 10 годинa.

- евалуација пријава крајњих корисника и доношење
прелиминарне ранг листe крајњих корисника не може
бити дужe од 15 дана;

- и друге услове у складу са Јавним позивом за директне кориснике.

- рок за пријаву на Јавни позив за директне кориснике
средстава је најмање 15 дана;

- доношење коначне ранг листе директних / крајњих
корисника не може бити дуже од 15 дана од дана подношења последњег приговора.

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 14.
Средства Буџета Града за суфинансирање енергетске
санације породичних кућа додељују се у складу са одредбама овог правилника.
Расподела средстава из става 1. овог члана обухвата
расписивање Јавног позива за привредне субјекте, прикупљање и комплетирање пријава на Јавни позив, контролу
формалне исправности и комплетности пријава, испуњености услова и оцењивање привредних субјеката ради
утврђивања листе директних корисника и доношење акта
о избору директних корисника, као и расписивање Јавног
позива за грађане, прикупљање и комплетирање пријава,
контролу формалне исправности и комплетности пријава,
оцењивање ради утврђивања листе крајњих корисника на
основу критеријума из Јавног позива, доношење акта о
избору крајњих корисника, реализацију и извештавање.

Садржај јавног позива за директне кориснике
(привредне субјекте)
Члан 17.
Јавни позив из члана 15. овог правилника садржи:
1) правни основ за расписивање Јавног позива,
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању
енергетске санације на територији јединице локалне
самоуправе,
3) намену средстава,
4) услове за учешће на Јавном позиву,
5) документацију коју подносилац мора поднети уз
пријавни образац,
6) испуњеност услова из Јавног позива,
7) начин и рок подношења пријаве,
8) начин објављивања одлуке о учешћу привредних
субјеката у суфинансирању енергетске санације по
Јавном позиву.

Пријава на јавни позив за директне кориснике
(привредне субјекте)

Јавни позив за директне кориснике
(привредне субјекте)

Члан 18.

Члан 15.

Пријава коју на Јавни позив подноси привредни субјект
садржи пријавни образац са приложеном документацијом.

Одлуку о расписивању Јавног позива за избор директних
корисника доноси Градско веће.

Пријавни образац се налази у прилогу Јавног позива и
садржи нарочито:
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1) опште податке о привредном субјекту;
2) податке о законском заступнику;
3) цену за комплетну кровну уградњу и опрему за
соларну електрану капацитета 6 kW инсталисане
снаге соларних панела, укључујући и уградњу и
пратеће инсталације за производњу електричне
енергије, уградњу двосмерног мерног уређаја за
мерење предате и примљене електричне енергије,
цену израде техничке документације која обухвата
предмер и предрачун, као и извештаја о уградњи
соларних панела и уградњи мерног места који је у
складу са законом неопходан приликом прикључења
на дистрибутивни систем. Цену дати по наведним
ставкама а потребну опрему предвидети по Правилима о раду дистрибутивног система ОДС-а;
4) изјаву да ће унети у уговор са грађанима спецификацију
радова и обавезу израде извештаје о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу
електричне енергије и уградње.
Критеријуми за рангирање директних корисника (привредних субјеката)
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одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року
од 15 дана од дана његовог пријема.
О спроведеном поступку Комисија води записник и
сачињава Предлог коначне одлуке о избору директних
корисника у спровођењу енергетске санације и исте
доставља Градском већу на усвајање.
Градско веће доноси одлуку о избору директних корисника у спровођењу енергетске санације.
Одлука Градског већа о избору директних корисника у
спровођењу енергетске санације објављује се на огласној
табли и званичној интернет страници Градске управе.
Уговор о спровођењу енергетске санације потписује се
након доношења одлуке о коначној листи крајњих корисника
за спровођење енергетске санације.
Уколико се на први Јавни позив за директне кориснике
не јави ни један или недовољно привредних субјеката,
може се поновити Јавни позив.

Јавни позив за доделу бесповратних средстава
грађанима (домаћинствима)

Члан 19.
Критеријуми за рангирање директних корисника обухватају следеће:
1) цену из члана 18. став 2. тачка 3);
2) рок важења цена за меру коју конкуришу;
3) рок важења гаранције на инвертер и соларне панеле;
4) други критеријуми ближе дефинисани јавним позивом.
Јавним позивом се одређује максимални број бодова
по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима,
ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих
критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима
и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не
може прећи 100.

Члан 21.
Одлуку о расписивању Јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију
породичних кућа доноси Градско веће.
Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима спроводи Комисија.
Грађани - учесници конкурса подносе пријаву Комисији.
Пријава подразумева подношење конкурсне документације
у року који је утврђен јавним позивом.
Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује
на огласној табли и званичној интернет страници Градске
управе, а најава Јавног позива и у средствима јавног
информисања.
Конкурсна документација садржи:
1) Јавни позив;

Оцењивање, утврђивање листе изабраних
директних корисника и уговарање
Члан 20.
Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних
субјеката врши се применом критеријума из члана 19. овог
правилника.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног
позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника.
Прелиминарну листу директних корисника Комисија
објављује на огласној табли и званичној интернет страници
Градске управе.
Учесници Јавног позива имају право увида у поднете
пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана
од дана објављивања листе.
На прелиминарну листу директних корисника учесници
Јавног позива имају право приговора Комисији у року од
осам дана од дана њеног објављивања.
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на
прелиминарну листу директних корисника као и да донесе

2) пријавни образац са листом потребних докумената.
Члан 22.
Право учешћа на конкурсу имају грађани који испуњавају
следеће услове:
1) да је подносилац пријаве власник (према решењу за
порез) породичне куће или члан породичног
домаћинства.
2) да поседује један од следећих доказа за стамбени
објекат:
(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа
о изградњи,
(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
(3) грађевинску дозволу добијену из поступка
легализације или
(4) решење о озакоњењу,
(5) доказ да су започели поступак легализације.
3) да је подносилац пријаве прикључен на дистрибутивни систем електричне енергије,
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4) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала
и опреме који настану пре првог обиласка Комисије
за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности,
5) и други услови у складу са Јавним позивом за грађане
(домаћинства).

Садржај Јавног позива за грађане
(домаћинства)
Члан 23.
Јавни позив из члана 21. овог правилника садржи:
1) правни основ за расписивање Јавног позива;
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању
енергетске санације на територији јединице локалне
самоуправе;
3) финансијски оквир;
4) намену средстава;
5) услове за учешће на Јавном позиву;
6) листу директних корисника преко којих се реализују
радови на енергетској санацији;
7) документацију коју подносилац мора поднети уз
пријавни образац;
8) начин на који Град пружа додатне информације и
помоћ подносиоцу пријаве у припреми и подношењу
пријаве;
9) начин и рок подношења пријаве;
10) поступак одобравања средстава;
11) начин објављивања одлуке о остваривању права на
бесповратна средства грађанима за спровођење
енергетске санације по Јавном позиву.

Пријава на јавни позив за крајње кориснике
(грађане)
Члан 24.
Документацијa коју доставља грађанин подносилац
пријаве при подношењу пријаве:
1) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинансирање енергетске ефикасности са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише;
2) попуњен образац који се односи на стање грађевинских
(фасадних) елемената и грејног система објекта;
3) фотокопију личне карте или очитана лична карта
подносиоца захтева;
4) решење о утврђивању пореза на имовину;
5) један од доказа за стамбени објекат из Јавног позива
за крајње кориснике;
6) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију
за стамбени објекат за који се конкурише за последњи
месец, ради доказа о постојању прикључка на дистрибутивни систем;
7) предмер и предрачун/ профактура за опрему са
уградњом издата од привредног субјекта са листе
директних корисника коју је објавио Град;
8) фотокопија личне карте или очитана лична карта за
сва физичка лица која живе у породичној кући или
стану за који се подноси пријава;
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9) потписана изјава о сагласности да орган за потребе
поступка може извршити увид, прибавити и обрадити
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања;
10) изјава да ће уколико му се одобре бесповратна средства на основу Јавног позива и уколико поседује
једнотарифни мерни уређај за електричну енергију,
поднети захтев за прелазак на двотарифни мерни
уређај;
11) и друга документа у складу са Јавним позивом.
Град ће обезбедити прибављање информације по
службеној дужности за извод из листа непокретности.
Члан 25.
Право учешћа на Јавном позиву немају:
- власници стамбених објеката који су у претходном
периоду користили средства Града за сличне активности и иста оправдали и
- власници стамбених објеката који су у претходне две
године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од
спровођења активности.

Критеријуми за избор пројеката грађана
(домаћинства)
Члан 26.
Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор
корисника средстава врши ће се на основу листе приоритета састављене бодовањем према критеријумима.
Износи бодова по критеријумима биће дефинисани
јавним позивом.
Уградња соларних панела и пратеће инсталације за
производњу електричне енергије за сопствене потребе и
израда неопходне техничке документације и извештаја
извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће
инсталације за производњу електричне енергије који је у
складу са законом неопходан приликом прикључења на
дистрибутивни систем (породичне куће)
Постојеће стање спољних зидова

Број бодова

Спољни зидови без термичке изолације

10

Спољни зидови са термичком изолацијом

25

Постојећи начин грејања на:

Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут

5

Електрична енергија

10

Дрво

15

Природни гас/пелет

25

Постојеће карактеристике спољне столарије

Број бодова

Дрвени, једноструки са једним стаклом

5

Дрвени, двоструки са размакнутим крилима

10

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или
вакум стаклом

15

ПВЦ, алуминијум

25
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Као критеријум за бодовање, за све мере из става 1.
овог члана, користи се К фактор заузетости површине, који
представља количник укупне површине стамбеног објекта
(из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.
К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15

25

15≤К<17,5

22,5

17,5≤К<20

20

20≤К<22,5

17,5

22,5≤К<25

15

25≤К≤27,5

12,5

27,5≤К≤30

10

К>30

5

Јавним позивом се одређује максимални број бодова
по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима,
ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих
критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима
и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не
може прећи 100.
Уколико се за грејање користе два или више различитих
енергената, број бодова се рачуна као аритметичка средина
бодова за наведене енергенте.
Приликом бодовања столарије на објекту на коме се
налази више врста столарије бодоваће се прозори чија је
укупна површина највећа.
Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова,
предност имају подносиоци пријава чији је фактор
искоришћавања површине К мањи.

Оцењивање, утврђивање листе и избор грађана
Члан 27.
Оцењивање и рангирање пројеката грађана врши се
применом критеријума из члана 26.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима из
члана 26, утврђује прелиминарну ранг листу грађана на
основу бодовања према критеријумима из члана 26. овог
правилника.
Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на
огласној табли и званичној интернет страници Градске
управе.
Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве
и приложену документацију по утврђивању листе из става
2. овог члана у року од три дана од дана објављивања
листе у складу са ставом 3. овог члана.
На листу из става 2. овог члана подносиоци пријава
имају право приговора Комисији у року од осам дана од
дана њеног објављивања. Приговор се подноси на адресу
Градске управе за опште послове Града Новог Сада – писарница, Трг Слободе 1 Нови Сад са назнаком Приговор на
прелиминарну ранг листу грађана пријављених на Јавни
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позив за доделу бесповратних средстава грађанима за
енергетску санацију породичних кућа, а за које се предлаже
додела бесповратних средстава.
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на
листу из става 2. овог члана као и да донесе одлуку о
приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана
од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе
ревидирану прелиминарну листу.
На основу листе из става 6. овог члана Комисија врши
теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката
са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве
до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.
Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из
става 7. овог члана утврдила да је подносилац пријаве дао
неистините податке у пријави Комисија га елиминише из
ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи
теренски обилазак првог следећег на листи код кога није
вршен теренски обилазак.
Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство
подносиоца захтева Комисија сачињава записник у два
примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а
један задржава Комисија.
На основу записника из става 9. овог члана Комисија
сачињава коначну листу крајњих корисника.
Листу из става 10. овог члана Комисија објављује на
огласној табли и званичној интернет страници Градске
управе.
На листу из става 10. овог члана подносиоци пријава
код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања
коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на
адресу Градске управе за опште послове Града Новог Сада
– писарница, Трг Слободе 1 Нови Сад са назнаком Приговор на прелиминарну ранг листу грађана пријављених
на Јавни позив за доделу бесповратних средстава
грађанима за енергетску санацију породичних кућа, а за
које се предлаже додела бесповратних средстава.
Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става
10. овог члана у року од 15 дана од дана пријема приговора
и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну
листу крајњих корисника.
Градско веће доноси одлуку о додели бесповратних
средстава крајњим корисницима за спровођење енергетске
санације, на основу чега се закључују уговори.

Исплата средстава
Члан 28.
Град ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима не грађанима, након што грађанин изврши
уплату привредном субјекту целокупну своју обавезу и
након завршетка реализације мере.
Услов да се пренесу средства привредном субјекту је
потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено
предмером и предрачуном који је грађанин предао када се
пријавио за меру као и у складу са записником Комисије
приликом првог изласка.
Крајњи корисник мора имати уредну документацију
(рачуне и атесте) које ће доставити надлежној Комисији.

21. децембар 2021.
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Град ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Грађанин ће сносити евентуалне додатне трошкове
непредвиђених радова уколико је сагласан са тим радовима
и уколико укупни трошкови за изведене радове превазилазе
укупан износ средстава по предрачуну извођача радова.

Члан 32.

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно
заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.
Уколико средства нису наменски утрошена, или радови
нису изведени у складу са предмером и предрачуном који
је грађанин поднео приликом пријаве, Град неће уплатити
средства додељена одлуком о додели бесповратних средстава из члана 27. став 14.
Уколико из неког разлога грађанин не може да реализује
набавку од одабраног привредног субјекта, има право да
изврши набавку од другог привредног субјекта са листе и
да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и
достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не
може бити већи од одобреног.

VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКЕ
САНАЦИЈЕ
Извештавање
Члан 29.
Комисија припрема Завршни извештај о спроведеним
енергетским санацијама и подноси га Градском већу.
Јавност се информише о реализацији енергетских санација преко средстава јавног информисања и интернет
страници Градске управе.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-1/2021-399-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 23. Oдлуке о социјалној заштити Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 38/11,
10/12, 34/17-др.одлука, 42/18, 55/19, 5/21 и 9/21) и члана
128. став 2. Статута Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 11/19), на 103. седници одржаној
10. децембра 2021. године, Градско веће Града Новог Сада,
доноси

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНAMA ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА,
КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР
КОРИСНИКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНОГ
СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА
Члан 1.

Завршни извештај о спроведеним енергетским санацијама, који посебно садржи информације о спроведеним
активностима и утрошеним финансијским средствима,
уочене недостатке у имплементацији активности и њихове
узроке, податке о уштеди енергије и смањењу емисије
гасова са ефектом стаклене баште, подноси се Градском
већу и објављује на интернет страници Градске управе.

У Правилнику о условима, критеријумима и поступку за
избор корисника услуге социјалног становања у заштићеним
условима („Службени лист Града Новог Сада“, број 48/21),
у члану 7. став 1. после заграде додају се речи: „и накнаду
за рад домаћина“.

Директни корисници средстава који изводе радове на
енергетској санацији дужни су да Комисији, у сваком
моменту, омогуће контролу реализације активности и увид
у сву потребну документацију.

Објављивање

У члану 15. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Домаћин из става 1. овог члана остварује право на
месечну накнаду за рад домаћина у висини од 50% од
износа новчане социјалне помоћи за појединца, према
решењу надлежног министарства о номиналним износима
новчане социјалне помоћи, увећане за износ доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање“.

Члан 30.

Члан 3.

Подаци и акти које Комисија објављује на званичној
интернет страници Градске управе морају се објавити и на
огласној табли Градске управе.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а
примењује се од 1. децембра 2021. године.

Чување документације
Члан 31.
Градска управа има обавезу да чува комплетну
документацију насталу у поступку суфинансирања енергетске санације у складу са важећим прописима.

Члан 2.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 1820/2021-3-II
10. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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сирања 01 - општи приходи и примања буџета и средства
у износу од 45.550.000,00 динара из извора финансирања
13 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих
година, за:
- Пројекат: "Изградња и опремање објекта у Адицама", средства у укупном износу од 79.974.000,00 динара
из извора финансирања 01 - општи приходи и примања
буџета и
- Пројекат: "Изградња и опремање објекта у Ораховој
улици", средства у укупном износу од 50.966.805,00 динара
од чега 5.416.805,00 динара из извора финансирања 01 општи приходи и примања буџета и средства у износу од
45.550.000,00 динара из извора финансирања 13 нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.
II. У оквиру Програмске активности: "Функционисање
и остваривање предшколског васпитања и образовања",
за инвестиционе активности, средства у укупном износу
од 105.690.000,00 динара, од чега 104.690.000,00 динара
из извора финансирања 01 - општи приходи и примања
буџета и средства у износу од 1.000.000,00 динара из извора
финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода и примања
из ранијих година. Средства у износу од 39.870.000,00
динара планирана су за зграде и грађевинске објекте и
65.820.000,00 динара за машине и опрему."

На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/20, 23/21 и
44/21), на предлог Градоначелника Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада, на 106. седници од 16.
децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "РАДОСНО
ДЕТИЊСТВО" НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ
I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за
2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 7/21,
22/21, 29/21, 35/21, 42/21, 47/21 и 50/21), тачка II. мења се
и гласи:
"II
За реализацију Програма у буџету Града Новог Сада
за 2021. годину планирана су средства у оквиру Програма
8: Предшколско васпитање и образовање, у укупном износу
од 236.630.805,00 динара, од чега 190.080.805,00 динара
из извора финансирања 01 - општи приходи и примања
буџета и средства у износу од 46.550.000,00 динара из
извора финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода
и примања из ранијих година, за:
I. Пројекте, средства у укупном износу од 130.940.805,00
динара, од чега 85.390.805,00 динара из извора финан-

II
У Програму инвестиционих активности за Предшколску
установу „Радосно детињство“ Нови Сад за 2021. годину,
износ: "231.214.000,00" замењује се износом: "236.630.805,00".
У тачки I. износ: "125.524.000,00" замењује се износом:
"130.940.805,00", а износ: "79.974.000,00" замењује се
износом: "85.390.805,00".
Део: „Пројекат: „Изградња и опремање објекта у
Ораховој улици““, мења се и гласи:

"Пројекат: "Изградња и опремање објекта у Ораховој улици"
Ред.
број

1

2

Активност

Опис

Изградња објекта на катастарској парцели број 181/4, к.о. Нови
Сад I и радови на изградњи саобраћајница и уређењу дворишта
Изградња зграда и
и прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије објеката
наставак уговорених активности из 2019. и 2020. године,
активности у 2021. години - нереализована средства из 2020.
године и непредвиђене радове
Пројектно техничка документација, трошкови обраде предмета,
изградњу прикључака на ифраструктуру, сагласности и таксе,
стручни надзор и технички преглед - наставак уговорених
Пројектно планирање активности из 2019. и 2020. године и активности у 2021. години нереализована средства из 2020. године и непредвиђене
радове, за изградњу објекта на катастарској парцели број 181/4,
к.о. Нови Сад I
Пројекат укупно:

Износ у
динарима

ИФ

43.000.000,00

13

5.416.805,00

01

2.550.000,00

13

50.966.805,00
"

III
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2021-868-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

21. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 55 – страна 2675.

1318
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, 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
106. седници од 16.12.2021. године, доноси

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

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, 40/21 и 49/21) 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 77. у колони „Локација“ речи „Петроварадин – ул.
Божидара Аџије“ замењују се речима „Петроварадин –
источно од железничке пруге Суботица – Нови Сад – Београд“, а после тачке 81. додаје се тачка 82. која гласи:

„
82.

Буковац – ул. Бранка Ћопића

1424/17

Буковац

245

породично становање

П до П+1+Пк
”

II. У Табели „II. Програм отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада“, после тачке 38. додају се тач.
39. и 40. које гласе:
„
39.

Ветерник – ул. Драгослава
Срејовића

3449/4

Ветерник

12

породично становање

до П+1+Пк

40.

Ченеј – ул. Вука Караџића

344/4

Ченеј

270

породично становање

до П+Пк
”

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 351-1/2021-784-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о утврђивању мера
којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у
установама примарне здравствене заштите на територији
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број 45/20), а у вези са чланом 67. тачка 2. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско
веће Града Новог Сада на 106. седници од 16. децембра
2021. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА
СПРОВОЂЕЊА МЕРА КОЈИМА СЕ
СТВАРАЈУ УСЛОВИ ЗА БОЉУ
ДОСТУПНОСТ И ПРИСТУПАЧНОСТ У
КОРИШЋЕЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
СТАНОВНИШТВА У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЕ И
ДРУГИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД У
УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА 2021. ГОДИНУ
I. У Програму спровођења мера којима се стварају услови
за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других
средстава за рад у установама примарне здравствене
заштите на територији Гграда Новог Сада за 2021. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 16/21, 29/21 и
48/21), у тачки II. износ: „167.954.600,00“ замењује се износом: „173.887.640,00“.
II. У тачки III. алинеја прва износ: „149.014.600,00“
замењује се износом: „154.947.640,00“.
III. У тачки IV. у подтачки: 1), алинеја пета мења се и
гласи: „монтажу и демонтажу опреме и ствари у објекат;“.
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После подтачке 2) додаје се нова подтачка 3) која гласи:
„3) набавку медицинске опреме за здравствени објекат
на Булевару цара Лазара 77, у износу од 5.933.040,00,00
динара, и то:
- мешалице – ролера за крвне слике, 3 комада,
- тринокуларног светлосног микроскопа, 2 комада,
- лабораторијске центрифуге, 3 комада,

21. децембар 2021.

Савезу удружења одобрена средства за реализацију
Програма преносе се на основу уговора о реализацији
Програма.
Уговор из става 1. ове тачке закључују Савез удружења
и Градска управа за спорт и омладину – Канцеларија за
младе.

- лабораторијског фрижидера, 5 комада,

IV

- лабораторијског замрзивача, 1 комад,

Савез удружења дужан је да у року од 30 дана од дана
реализације Програма поднесе Градској управи за спорт
и омладину – Канцеларији за младе, извештај о реализацији
Програма, са одговарајућом документацијом.

- сувог стерилизатора са природним протоком ваздуха,
2 комада;“
Досадашње подтач. 3) до 8) постају подтач. 4) до 9).
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-63/2021-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД

V
Средства за реализацију Програма Млади у центру –
трећа фаза обезбеђена су у буџету Града Новог Сада за
2021. годину у оквиру Програма 1301 - Програм 14: Развој
спорта и омладине, Пројекат 1301-4013 П: Нови Сад град
младих – Србија земља младих са позиције 353 - Дотације
невладиним организацијама - економска класификација
481, извор финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за
спорт и омладину за 2021. годину са позиције 353.01 –
економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама, синтетички конто 4819 у износу од
23.500.000,00 динара.

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

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

1320
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), на предлог
Комисије за стручни преглед поднетих предлога програма
од јавног интереса којима се реализује пројекат „Нови Сад
– град младих, Србија – земља младих“, Градско веће
Града Новог Сада на 106. седници одржаној 16. децембра
2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ
ПРОЈЕКАТ „НОВИ САД – ГРАД МЛАДИХ,
СРБИЈА – ЗЕМЉА МЛАДИХ“ – ТРЕЋА
ФАЗА У 2021. ГОДИНИ
I
Овим решењем одобрава се Програм од јавног интереса
Млади у центру – трећа фаза (у даљем тексту: Програм),
којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија
– земља младих“ – трећа фаза у 2021. години.
II
Носилац Програма из тачке I овог решења је Омладински савез удружења ''Нови Сад омладинска престоница
Европе – ОПЕНС'' (у даљем тексту: Савез удружења).

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-2/2021-146-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1321
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 106. седници одржаној 16. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама 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,

21. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Нови Сад донео на 31. седници одржаној 10. децембра
2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-289/8-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 55 – страна 2677.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-301/4-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1324
1322
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 106. седници одржаној 16. децембра 2021. године, доноси

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 106. седници одржаној 16. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

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 31. седници одржаној 10. децембра
2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-3/2021-5/8-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана „Новосадског позориштa - Újvidéki Színház”, Нови
Сад за 2021. годину, коју је Управни одбор „Новосадског
позориштa - Újvidéki Színház”, Нови Сад донео на 14/21
седници одржаној 8. децембра 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-3/2021-6/4-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1323

1325

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 106. седници одржаној 16. децембра 2021. године, доноси

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 106. седници одржаној 16. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма
рада „Новосадског позориштa - Újvidéki Színház”, Нови Сад
за 2021. годину, коју је Управни одбор „Новосадског
позориштa - Újvidéki Színház”, Нови Сад донео на 14/21
седници одржаној 8. децембра 2021. године.

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма
рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2021. годину,
коју је Управни одбор Културног центра „Руменка“, Руменка
донео на XLIX седници одржаној 8. децембра 2021. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-294/4-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1326
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 106. седници одржаној 16. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Културног центра „Руменка“, Руменка за 2021. годину,
коју је Управни одбор Културног центра „Руменка“, Руменка
донео на 49. седници одржаној 8. децембра 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-3/2021-13/4-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

21. децембар 2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-293/4-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1328
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 106. седници одржаној 16. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за
2021. годину, коју је Управни одбор Градске библиотеке у
Новом Саду, Нови Сад донео на 88. седници одржаној 8.
децембра 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-3/2021-3/4-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1329
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 106. седници одржаној 16. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1327
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 106. седници одржаној 16. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма
рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2021.
годину, коју је Управни одбор Градске библиотеке у Новом
Саду, Нови Сад донео на 88. седници одржаној 8. децембра
2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма
рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2021.
годину, коју је Управни одбор Културног ценра Новог Сада,
Нови Сад донео на седници одржаној 8. децембра 2021.
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-300/4-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

21. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 55 – страна 2679.

1330

1332

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 106. седници одржаној 16. децембра 2021. године, доноси

На основу члана 25. став 1. Правилника о начину
коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15, 24/15, 13/18
и 17/18), Градско веће Града Новог Сада на 103. седници
од 10. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ
ОГЛАСА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“
У НОВОМ САДУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма
рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2021. годину, коју је Управни одбор Установе за
израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин донео на 10.
седници одржаној 8. децембра 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-290/4-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1331
На основу члана 128. став 2. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
10. став 4. Одлуке о оснивању Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“ бр. 1017 од 21. децембра 2016.
године и 297 од 19. априла 2021. године, Градско веће
Града Новог Сада на 103. седници одржаној 10. децембра
2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Плана рада Фондације „Нови Сад – Европска престоница
културе“ за 2021. годину, коју је Управни одбор Фондације
„Нови Сад – Европска престоница културе“ донео на 80.
седници одржаној 19. новембра 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2021-38/2-II
10. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

I. ДАЈЕ СЕ саглaсност на текст Огласа о давању у закуп
пословног објекта, односно пословног простора на купалишту „Штранд“ у Новом Саду, који је Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад
утврдио на 275. седници од 20. октобра 2021. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-474-II
10. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1333
На основу члана 128. став 2. Статута Града Новог Сада
(''Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези
са чланом 8. ст. 1. и 2. Уговора о суфинансирању програма
енергетске санације породичних кућа који спроводи Град
Нови Сад закљученог 5. новембра 2021. године између
Министарства рударства и енергетике и Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада на 106. седници одржаној
16. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ПРОГРАМА
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ
КУЋА
I.
Овим решењем именује се руководилац Програма енергетске санације породичних кућа (у даљем тексту: Програм).
II.
Задатак руководиоца Програма је да:
- контактира са Министарством рударства и енергетике
по свим питањима у вези са Програмом;
- прати реализацију Програма;
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- потписује завршни извештај о спроведеним енергетким
санацијама који припрема Комисија за реализацију
Програма енергетске санације породичних кућа;
- на захтев Министарства рударства и енергетике
доставља додатне извештаје;
- одговара за тачност потписаних извештаја;
- разматра и друга питања од значаја за реализацију
Програма.
III.
За руководиоца Програма именује се:
- Андријана Чапко, в.д. заменика начелника Градске
управе за заштиту животне средине Града Новог Сада.
IV.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-1/2021-397-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 64. Статута Града Новог Сада
(''Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези
са чланом 8. став 6. Уговора о суфинансирању програма
енергетске санације породичних кућа који спроводи Град
Нови Сад закљученог 5. новембра 2021. године између
Министарства рударства и енергетике и Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада на 106. седници одржаној
16. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА
КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА
I
Овим решењем образује се и именују председник, чланови и секретар Комисијe за реализацију Програма енергетске санације породичних кућа (у даљем тексту: Комисија).
II
Задатак Комисије је да:

21. децембар 2021.

- огласи јавни позив и пратећу документацију на огласној
табли и званичној интернет страници Градске управе
за заштиту животне средине;
- испита благовременост и уредност поднетих пријава;
- прегледа и оцени све приспелe пријаве;
- сачини записник о благовремености и уредности поднетих пријава и о прегледу и оцени пријављених директних и крајњих корисника;
- сачини прелиминарну листу пријављених директних
и крајњих корисника и објави је на огласној табли и
званичној интернет страници Градске управе за
заштиту животне средине;
- донесе одлуку о приговору на прелиминарну листу
директних корисника;
- донесе одлуку о приговору на прелиминарну листу
крајњих корисника и по потреби утврди ревидирану
прелиминарну листу;
- донесе коначну листу изабраних директних и крајњих
корисника и објави је на огласној табли и званичној
интернет страници Градске управе за заштиту животне
средине;
- изради предлоге Уговора о спровођењу енергетске
санације;
- изради предлог Решења о избору директних корисника
у спровоћењу енергетске санације;
- изради предлог Решења о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење енергетске
санације;
- прати реализацију уговора који су закључени са директним и крајњим корисницима и о томе обавештава
Руководиоца програма;
- припреми и достави завршни извештај о спроведеним
енергетским санацијама Градском већу Града Новог
Сада и надлежном Министарству;
- разматра и друга питања од значаја за реализацију
Програма.
Теренски рад комисије
- Комисија на основу прелиминарне или ревидиране
прелиминарне листе крајњних корисника врши најмање
два најављена теренска обиласка, и то:
• пре радова приликом евалуације пријаве ради
оцене почетног стања објекта и веродостојности
података из поднете пријаве, као и оправданости
предложених радова на енергетској санацији. Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места
врши преглед поднетих захтева, уз обавезно присуство подносиоца захтева. Сачињава се Записник у два примерка, при чему један примерак остаје
подносиоцу пријаве, а други задржава Комисија;

- припреми предлог Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за
сопствене потребе;

• након спроведених радова, ради утврђивања
чињеничног стања по пријави завршетка радова.
Комисија сачињава Записник који садржи технички
извештај о постојећем стању објекта након реализованих радова.

- припреми конкурсну документацију за привредне
субјекте (у даљем тексту: директни корисници) и
домаћинства (у даљем тексту: крајњи корисници) (јавни
позив, образац пријаве и друго);

- Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли
постоје индиције о незаконитим радњама или грубом
кршењу уговорних обавеза затражи поступање у складу
са одредбама уговора и законским оквиром.
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III

Комисија има председника, и 4 (четири) члана и секретара.
IV
У Комисију именују се:
За председника:
- Бојана Пађен, Градска управа за заштиту животне
средине Града Новог Сада.
За чланове:
1. Доц. др Игор Џолев, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду,
2. Младен Коњевић, Агенција за енергетику Града Новог
Сада,
3. Владан Бумбић, Градска управа за урбанизам и
грађевинске послове Града Новог Сада,
4. Виолета Миладиновић, Градска управа за заштиту
животне средине Града Новог Сада.
За секретара:
Данијела Миличевић, Служба извршних органа Града
Новог Сада.
V
Председнику, члановима и секретару Комисије припада
накнада која ће бити утврђена посебним актом Градоначелника Града Новог Сада.
VI
Стручне и административне послове за потребе Комисије
обавља Градска управа за заштиту животне средине.
VII
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-1/2021-398-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је прописано
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон,
95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон, и
114/21), прописано је да за начелника управе за поједине
области, када је према посебном закону, градска односно
општинска управа организована у више управа, може бити,
поред лица из става 1. овог члана, постављено лице које
има стечено високо образовање из одговарајуће научне
области у односу на делокруг управе, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Имајући у виду да је Маринковић Горан, дипломирани
економиста, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Дирекције за робне резерве, одлучено
је као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2021-75/č
10. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 103. седници од 10. децембра
2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МАРИНКОВИЋ ГОРАНУ, дипломираном економисти,
продужава се дужност в.д. заменика директора Дирекције
за робне резерве, почев од 16. децембра 2021. године, до
постављења заменика директора Дирекције за робне
резерве по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још
три месеца.

На основу члана 5. Одлуке о прибављању, располагању
и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 31/19 , 61/19,
9/21 и 9/21 – др.одлука), Градско веће Града Новог Сада
на 103. седници од 10. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА НОВОГ САДА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ
РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ СА
ИНВЕСТИТОРОМ „GRA-VET INVEST“
DOO NOVI SAD
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I. Образује се Комисијa за прибављање непокретности
у јавну својину Града Новог Сада непосредном погодбом
путем размене непокретности са инвеститором “GRA-VET
INVEST” doo Novi Sad (у даљем тексту: Комисија), ради
привођења простора планираној урбанистичкој намени, у
Новом Саду, улица Ласла Гала број 24, на катастарској
парцели број 1195/1 КО Нови Сад II.
II. Задатак Комисије је да:
− спроведе поступак прибављања непокретности из
тачке I. овог решења у јавну својину Града Новог
Сада непосредном погодбом,
− води записник о току поступка прибављања непокретности у јавну својину Града Новог Сада,
− сачини образложен предлог за прибављање непокретности у јавну својину Града Новог Сада са нацртом решења о прибављању непокретности у јавну
својину Града Новог Сада, и
− достави предлог са нацртом решења о прибављању
непокретности у јавну својину Града Новог Сада Градском већу Града Новог Сада путем Градске управе
за имовину и имовинско - правне послове.
III. Комисија има председника, заменика председника,
два члана и њихове заменике.
IV. Стручне и административне послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за имовину и имовинско - правне послове.
V. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-133/2021-1-II
10. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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размене непокретности са инвеститором “GRA-VET INVEST”
doo Novi Sad (у даљем тексту: Комисија) ради привођења
простора планираној урбанистичкој намени, у Новом Саду,
улица Ласла Гала број 24, на катастарској парцели број
1195/1 КО Нови Сад II, именују се:
за председника:
- Весна Бабић, помоћник начелника за имовину и опште
послове у Градској управи за имовину и имовинско правне послове
за заменика председника:
- Јована Радојчић Дукић, шеф Одсека за имовину и
опште послове у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове,
за чланове:
1. Наташа Теофиловић, помоћник начелника за
пословни простор у Градској управи за имовину и
имовинско-правне послове,
за заменика: Бојана Богдан, извршилац за управно
стамбене послове у Градској управи за имовину и
имовинско-правне послове;
2. Гордана Костић, помоћник начелника за инвестиционе послове у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове,
за заменика: Маријана Јарић, извршилац за инвестиционе и текуће послове у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове;
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2021-38/2-II
10. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1337
На основу члана 5. Одлуке о прибављању, располагању
и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 31/19, 61/19,
9/21 и 9/21 – др.одлука), Градско веће Града Новог Сада,
на 103. седници од 10. децембра 2021. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ГРАДА НОВОГ САДА НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ СА ИНВЕСТИТОРОМ
„GRA-VET INVEST“ DOO NOVI SAD
I. У Комисију за прибављање непокретности у јавну
својину Града Новог Сада непосредном погодбом путем

1338
На основу члана 67. став 1. тачка 64. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
Градско веће Града Новог Сада на 103. седници од 10.
децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
САГЛЕДАВАЊЕ СТАЊА И ПРЕДЛАГАЊЕ
МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ
УСЛОВА У БИЦИКЛИСТИЧКОМ
САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о образовању и именовању радне групе за
сагледавање стања и предлагање мера и активности за
побољшање услова у бициклистичком саобраћају на
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територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 56/16, 68/16 и 24/17) у тачки IV. подтачка 1. речи:
„Валентина Басарић, замењују се речима: „др Немања
Гаруновић,“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-7836/2021-II
10. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

1339
На основу члана 45. став 1. Одлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
38/11, 10/12, 34/17-др. одлука, 42/18, 55/19, 5/21 и 9/21),
Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ
ИЗНОСА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
РАДА И ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У 2021. ГОДИНИ
I. У Решењу о утврђивању износа средстава из буџета
Града Новог Сада за реализацију програма рада и
појединачних програма Црвеног крста Града Новог Сада
– Градске организације у 2021. години („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 64/20, 26/21 и 35/21), у тачки I. износ:
„53.054.058,15“ замењује се износом:„55.554.058,15“.
У подтачки 2. износ: „43.854.058,15“ замењује се износом: „46.354.058,15 “.
У алинеји другој износ: „10.654.058,15“, замењује се
износом: „13.154.058,15“.
II. У тачки II. речи: „(„Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 58/20 и 23/21)“ замењују се речима: „(„Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 58/20, 23/21 и 44/21)“.
Алинеја трећа мења се и гласи:
„ - средства из подтачке 2. алинеје друга до четврта,
планирана су на позицији 398.03. Програми и помоћ за
ублажавање сиромаштва социјално угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима, и то 18.000.000,00
динара из извора 01, а 54.058,15 динара из извора 13.“.
III. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-2324/2021-II
16. децембар 2021. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.

1340
На основу члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и
члана 21. став 3. Одлуке о буџету Града Новог Сада за
2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/20,
23/21 и 44/21), а поводом Захтева за промену апропријације
Градске управе за привреду, број VII-401-16/2021-40-1 од
2. децембра 2021. године, који је достављен Градској управи
за финансије, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобрава се да се у Одлуци о буџету Града Новог
Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 58/20, 23/21 и 44/21), у члану 13, у оквиру Радзела 08,
Глава 08.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, у Функцији
473 – Туризам, за Пројекат: Унапређење развоја туризма
Града Новог Сада (шифра 1502-4003), у оквиру Програма
4: Развој туризма (шифра 1502), распореде средства у
укупном износу од 7.203.375,45 динара, која нису планирана
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину, а која
је Министарство за бригу о селу Републике србије, у складу
са Решењем, број 276-01-401-00-198/1/21-01 од 5. новембра 2021. године, дозначило Граду Новом Саду, ради
реализације пројекта Пчеларске задруге Дугуљац Буковац.
II. Задужује се Градска управа за финансије да, сагласно
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), у разделу Градске
управе за привреду, у оквиру Главе 08.01, у функцији 473
– Туризам, у Посебном делу Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2021. годину, изврши распоређивање наменских
трансферних средстава из тачке I. овог решења, као нови
извор финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти, за апропријацију економске класификације 465 – Остале
дотације и трансфери, на новој позицији буџета 177_1.
III. Задужује се Градска управа за финансије да у складу
са тачком II. овог решења изврши одговарајућа усклађивања
износа средстава у Општем, Посебном и Програмском делу
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2021. годину.
IV. Задужује се Градска управа за привреду да у складу
са овим решењем изврши одговарајуће измене Финансијског
плана прихода и примања и расхода и издатака Градске
управе за привреду за 2021. годину, ради извршавања расхода по основу дозначених наменских трансфера из тачке
I. овог решења.
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V. Решење доставити:
- Градској управи за привреду, и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет, и
- Сектору за трезор.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-54/2021-II
14. децембар 2021. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању
полицијских службеника („Службени лист Града Новог
Сада“, број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог
Сада, број: II-020-4/2021-74/а од 06. децембра 2021. године,
а на предлог Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, Полицијске управе у Новом Саду, број. 07/3-3022/21
од 02. децембра 2021. године, Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Додељује се Крсмановић Момчилу, службенику Полицијске управе Нови Сад, заменику начелника Полицијске
управе новчана награда за остварене изузетне резултате
у обављању полицијских послова, од значаја за безбедност
људи и имовине грађана и правних лица са територије
Града Новог Сада, у нето износу од 40.000,00 динара.

На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању
полицијских службеника („Службени лист Града Новог
Сада“, број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог
Сада, број: II-020-4/2021-74/а од 06. децембра 2021. године,
а на предлог Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, Полицијске управе у Новом Саду, број. 07/3-3022/21
од 02. децембра 2021. године, Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Додељује се Совиљ Момчилу, службенику Полицијске
управе Нови Сад, помоћнику начелника Полицијске управе
новчана награда за остварене изузетне резултате у
обављању полицијских послова, од значаја за безбедност
људи и имовине грађана и правних лица са територије
Града Новог Сада, у нето износу од 40.000,00 динара.
На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези
и доприноси у складу са важећим прописима.
II. За реализацију овог решења, задужују се Служба за
заједничке послове и Градска управа за финансије.
III. Решење доставити:
- Совиљ Момчилу,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-2/2021-12261/1
7. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези
и доприноси у складу са важећим прописима.
II. За реализацију овог решења, задужују се Служба за
заједничке послове и Градска управа за финансије.
III. Решење доставити:
- Крсмановић Момчилу,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-2/2021-12261
7. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању
полицијских службеника („Службени лист Града Новог
Сада“, број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог
Сада, број: II-020-4/2021-74/а од 06. децембра 2021. године,
а на предлог Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, Полицијске управе у Новом Саду, број. 07/3-3022/21
од 02. децембра 2021. године, Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Додељује се Шарац Мирку, службенику Полицијске
управе Нови Сад, Одељења криминалистичке полиције
новчана награда за остварене изузетне резултате у
обављању полицијских послова, од значаја за безбедност
људи и имовине грађана и правних лица са територије
Града Новог Сада, у нето износу од 40.000,00 динара.
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На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези
и доприноси у складу са важећим прописима.
II. За реализацију овог решења, задужују се Служба за
заједничке послове и Градска управа за финансије.
III. Решење доставити:
- Шарац Мирку,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-2/2021-12261/2
7. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1344
На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању
полицијских службеника („Службени лист Града Новог
Сада“, број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог
Сада, број: II-020-4/2021-74/а од 06. децембра 2021. године,
а на предлог Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, Полицијске управе у Новом Саду, број. 07/3-3022/21
од 02. децембра 2021. године, Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Додељује се Тубин Митру, службенику Полицијске
управе Нови Сад, Одељења полиције новчана награда за
остварене изузетне резултате у обављању полицијских
послова, од значаја за безбедност људи и имовине грађана
и правних лица са територије Града Новог Сада, у нето
износу од 40.000,00 динара.
На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези
и доприноси у складу са важећим прописима.
II. За реализацију овог решења, задужују се Служба за
заједничке послове и Градска управа за финансије.
III. Решење доставити:
- Тубин Митру,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-2/2021-12261/3
7. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању
полицијских службеника („Службени лист Града Новог
Сада“, број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог
Сада, број: II-020-4/2021-74/а од 06. децембра 2021. године,
а на предлог Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, Полицијске управе у Новом Саду, број. 07/3-3022/21
од 02. децембра 2021. године, Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Додељује се Тривуновић Владимиру, службенику
Полицијске управе Нови Сад, Полицијске испоставе за
дежурство, интервенције и обезбеђења, новчана награда
за остварене изузетне резултате у обављању полицијских
послова, од значаја за безбедност људи и имовине грађана
и правних лица са територије Града Новог Сада, у нето
износу од 40.000,00 динара.
На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези
и доприноси у складу са важећим прописима.
II. За реализацију овог решења, задужују се Служба за
заједничке послове и Градска управа за финансије.
III. Решење доставити:
- Тривуновић Владимиру,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-2/2021-12261/4
7. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању
полицијских службеника („Службени лист Града Новог
Сада“, број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог
Сада, број: II-020-4/2021-74/а од 06. децембра 2021. године,
а на предлог Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, Полицијске управе у Новом Саду, број. 07/3-3022/21
од 02. децембра 2021. године, Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Додељује се Радман Ђуру, службенику Полицијске
управе Нови Сад, Одељења саобраћајне полиције, новчана
награда за остварене изузетне резултате у обављању
полицијских послова, од значаја за безбедност људи и
имовине грађана и правних лица са територије Града Новог
Сада, у нето износу од 40.000,00 динара.
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На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези
и доприноси у складу са важећим прописима.
II. За реализацију овог решења, задужују се Служба за
заједничке послове и Градска управа за финансије.
III. Решење доставити:
- Радман Ђуру,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

21. децембар 2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-8223/2021
15. децембар 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

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

1348
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-2/2021-12261/5
7. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

1347
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18,
59/18, 61/19, 9/21 и 24/21), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА У ДЕЛУ
ДОСИТЕЈЕВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
I. У Решењу о одређивању општег паркиралишта у делу
Доситејеве улице у Новом Саду ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 43/2021) тачка II. мења се гласи:
„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 ПС0509 из новембра 2021. године, који је
израдио Паркинг сервис.“.
II. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Рок за извршење овог решења је 15.1.2022. године.
V. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18,
59/2018, 61/2019, 9/2021 и 24/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА У ДЕЛУ УЛИЦЕ
МИШЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА У НОВОМ САДУ
I. У Решењу о одређивању општег паркиралишта у делу
Улице Мише Димитријевића у Новом Саду ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 3/2017) тачка I. мења се гласи:
„Одређује се опште паркиралиште за путничке аутомобиле у делу улице Мише Димитријевића у Новом Саду, од
Хоповске улице до улице цара Душана.
Капацитет паркиралишта из става 1. ове тачке је 144
паркинг места“.
Тачка II. се мења и гласи:
„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 ПС0328-01 из октобра 2021. године, који је
израдио Паркинг сервис.“.
II. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Рок за извршење овог решења је 15.1.2022. 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-34-8222/2021
15. децембар 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

21. децембар 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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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, 61/19, 9/2021 и 24/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ БРАЋЕ
РИБНИКАР БР.39 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици браће Рибникар бр.39 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним
пројектом број ПС0511 из децембра 2021. године, које је
израдио Паркинг сервис.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 14.1.2022. 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-34-8186/2021
14. децембар 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. 41/2009, 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 УЛИЦИ
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање успоривача брзине и
саобраћајне сигнализације у улици Ћирила и Методија у

Број 55 – страна 2687.

Новом Саду, од улице Јернеја Копитара до Булевара Европе
и уводи се „зона школе“.
II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја
број: С-466/21 од 30.11.2021. 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 8.1.2022. 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-34-8053/2021
8. децембар 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. 41/2009, 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 САОБРАЋАЈНИХ
ОГЛЕДАЛА У БЕГЕЧУ
I. Одређује се постављање саобраћајних огледала на
раскрсници Улице Бранка Радичевића и Улице ослобођења,
као и на раскрсници Улице краља Петра I и Улице Лазе
Костића у Бегечу.
II. Саобраћајна огледала се постављају у складу са
Техничким регулисањем саобраћаја број: С-474/21 од
8.12.2021. 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 13.1.2022. 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-34-8154/2021
10. децембар 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

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

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ПРОГРАМА СПРОВОЂЕЊА МЕРА КОЈИМА
СЕ СТВАРАЈУ УСЛОВИ ЗА БОЉУ
ДОСТУПНОСТ И ПРИСТУПАЧНОСТ У
КОРИШЋЕЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
СТАНОВНИШТВА У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЕ И
ДРУГИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД У
УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ

21. децембар 2021.

I. У Решењу о изменама и допуни Програма спровођења
мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у
установама примарне здравствене заштите на територији
Града Новог Сада за 2021. годину, број: 51-63/2021-II од
16.12.2021. године, у тачки III. став 2. износ: „5.933.040,00,00“
замењује се износом: „5.933.040,00“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-63-3/2021-II
20. децембар 2021. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД
Градско веће
1315 Правилник о суфинансирању енергетске
санације породичних кућа путем уградње
соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе
1316 Правилник о допунaмa Правилника о условима, критеријумима и поступку за избор корисника услуге социјалног становања у заштићеним условима
1317 Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство"
Нови Сад за 2021. годину
1318 Решење о измени и допунама Решења
о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2021. годину
1319 Решење о изменама и допуни Програма
спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност
у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других
средстава за рад у установама примарне
здравствене заштите на територији Града
Новог Сада за 2021. годину

2667

2673

2674

2675

2675

Рег. бр.

Предмет

Страна

1320 Решење о одобравању Програма од јавног интереса којим се реализује Пројекат
„Нови Сад – град младих, Србија – земља
младих“ – трећа фаза у 2021. години

2676

1321 Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама Програма рада Завода за
заштиту споменика културе Града Новог
Сада, Нови Сад за 2021. годину

2676

1322 Решење о давању сагласности на Одлуку
о измени Финансијског плана Завода за
заштиту споменика културе Града Новог
Сада, Нови Сад за 2021. годину

2677

1323 Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама Програма рада „Новосадског
позориштa - Újvidéki Színház”, Нови Сад
за 2021. годину

2677

1324 Решење о давању сагласности на Одлуку
о измени Финансијског плана „Новосадског позориштa - Újvidéki Színház”, Нови
Сад за 2021. годину

2677

1325 Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама Програма рада Културног
центра „Руменка“, Руменка за 2021. годину

2677

1326 Решење о давању сагласности на Одлуку
о измени Финансијског плана Културног
центра „Руменка“, Руменка за 2021. годину

2678

21. децембар 2021.

Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

Страна

2678

1328 Решење о давању сагласности на Одлуку
о измени Финансијског плана Градске
библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за
2021. годину

2678

1330 Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама Програма рада Установе за
израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2021. годину
1331 Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Плана рада Фондације „Нови Сад – Европска престоница
културе“ за 2021. годину

2678

2679

2679

1332 Решење о давању сагласности на текст
огласа о давању у закуп пословног објекта, односно пословног простора на
купалишту „Штранд“ у Новом Саду

2679

1333 Решење о именовању руководиоца Програма енергетске санације породичних
кућа

2679

1334 Решење о образовању и именовању председника, чланова и секретара Комисије
за реализацију Програма енергетске санације породичних кућа
1335 Решење о продужењу дужности в.д. заменика директора Дирекције за робне
резерве (Горан Маринковић)
1336 Решење о образовању Комисије за прибављање непокретности у јавну својину
Града Новог Сада непосредном погодбом
путем размене непокретности са инвеститором „GRA-VET INVEST“ doo Novi Sad
1337 Решење о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика
чланова комисије за прибављање непокретности у јавну својину Града Новог
Сада непосредном погодбом путем размене непокретности са инвеститором
„GRA-VET INVEST“ doo Novi Sad
1338 Решење измени Решења о образовању
и именовању Радне групе за сагледавање стања и предлагање мера и активности за побољшање услова у бициклистичком саобраћају на територији Града
Новог Сада

Предмет

Страна

Градоначелник

1327 Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за
2021. годину

1329 Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама Програма рада Културног
центра Новог Сада, Нови Сад за 2021.
годину

Рег. бр.

Број 55 – страна 2689.

2680

2681

2681

1339 Решење о изменама Решења о утврђивању износа средстава из буџета Града
Новог Сада за реализацију програма
рада и појединачних програма Црвеног
крста Новог Сада – Градске организације
у 2021. години

2683

1340 Решење о одобравању да се у Одлуци о
буџету Града Новог Сада за 2021. годину
распореде средства Градској управи за
привреду

2683

1341 Решење о додели новчане награде за
остварене изузетне резултате у обављању полицијских послова Крсмановић
Момчилу, службенику Полицијске управе
Нови Сад, заменику начелника Полицијске управе

2684

1342 Решење о додели новчане награде за
остварене изузетне резултате у обављању полицијских послова Совиљ Момчилу,
службенику Полицијске управе Нови Сад,
помоћнику начелника Полицијске управе

2684

1343 Решење о додели новчане награде за
остварене изузетне резултате у обављању полицијских послова Шарац Мирку,
службенику Полицијске управе Нови Сад,
Одељења криминалистичке полиције

2684

1344 Решење о додели новчане награде за
остварене изузетне резултате у обављању полицијских послова Тубин Митру,
службенику Полицијске управе Нови
Сад, Одељења полиције

2685

1345 Решење о додели новчане награде за
остварене изузетне резултате у обављању полицијских послова Тривуновић
Владимиру, службенику Полицијске
управе Нови Сад, Полицијске испоставе
за дежурство, интервенције и обезбеђења

2685

1346 Решење о додели новчане награде за
остварене изузетне резултате у обављању полицијских послова Радман Ђуру,
службенику Полицијске управе Нови Сад,
Одељења саобраћајне полиције

2685

Градска управа за саобраћај и путеве
2682

2682

1347 Решење о измени решења о одређивању
општег паркиралишта у делу Доситејеве
улице у Новом Саду

2686

1348 Решење о измени решења о одређивању
општег паркиралишта у делу Улице Мише
Димитријевића у Новом Саду

2686

страна 2690. – Броj 55

Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

Страна

Рег. бр.

21. децембар 2021.

Предмет

Страна

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

1349 Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици браће
Рибникар бр.39 у Новом Саду

2687

1350 Решење о измени режима саобраћаја у
Улици Ћирила и Методија у Новом Саду

2687

1351 Решење о постављању саобраћајних
огледала у Бегечу

2687

—

Исправка Решења о изменама и допуни
Програма спровођења мера којима се
стварају услови за бољу доступност и
приступачност у коришћењу здравствене
заштите становништва у погледу опреме
и других средстава за рад у установама
примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада за 2021. годину

2688

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

