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На основу члaна 67. тачка 47. Статута Града Новог Сада 

(''Службени лист Града Новог Сада'', број 11/19), а у вези 
са чланом 69. Закона о заштити животне средине (''Служ-
бени гласник Републике Србије'', бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.
закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 
- др. закон и 95/18 - др. закон) и чл. 9. тачка 4) и 24. став 2. 
Закона о заштити од буке у животној средини („Службени 
гласник Републике Србије“, број 96/21) Градско веће Града 
Новог Сада, на 112. седници од 31. децембра 2021. године, 
доноси

П Р О Г Р А М 
ПРАЋЕЊА НИВОА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ 

СРЕДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ 
САДА ЗА 2022, 2023. и 2024. ГОДИНУ

I. ОСНОВЕ ПРОГРАМА

 Процена, праћење и контрола нивоа буке у животној 
средини врши се у складу са Законом о заштити животне 
средине и Законом о заштити од буке у животној средини.

Законом о заштити животне средине дефинисано је да 
јединица локалне самоуправе обезбеђује континуалну кон-
тролу и праћење стања животне средине доношењем и 
реализацијом програма мониторинга за своју територију 
који су у складу са националним програмима, а да се мони-
торинг врши систематским праћењем вредности индикатора 
односно праћењем негативних утицаја на животну средину, 

стања животне средине, мера и активности које се преду-
зимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања 
нивоа квалитета животне средине.

Законом о заштити од буке у животној средини утврђена 
је обавеза јединице локалне самоуправе, као субјекта сис-
тема заштите животне средине од буке, да на својој тери-
торији обезбеди финансирање и спроводи мониторинг буке 
у животној средини, као и да се мониторинг буке врши 
систематским праћењем индикатора буке, односно 
праћењем утицаја буке на животну средину. 

Програмом праћења нивоа буке у животној средини на 
територији Града Новог Сада за 2022, 2023. и 2024. годину 
(у даљем тексту: Програм) дефинишу се мерна места, 
начин и учесталост систематског мерења, као и начин 
обраде, анализе података и извештавања.

II. МЕРНA МЕСТА И ДИНАМИКА МЕРЕЊА

1. Мерна места
Програмом се утврђује осам мерних места која су ода-

брана као репрезенти појединих делова Града НовогСада 
различите намене простора и на којима ће се приступити 
континуираном мерењу нивоа буке у животној средини. 

Намена простора за мерна места дефинисана је у складу 
са Одлуком о одређивању акустичких зона на територији 
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 
54/15 и 32/17) којом су одређене акустичке зоне у зависности 
од постојећег стања изграђености, начина коришћења 
земљишта, као и према планираним наменама простора.

Граничне вредности нивоа буке прописане су Уредбом 
о индикаторима буке, граничним вредностима, методама 
за оцењивањe индикатора буке, узнемиравања и штетних 
ефеката буке у животној средини („Службени гласник Репу-
блике Србије”, број 75/10), (у даљем тексту: Уредба).

Табела 1. Мерна места за мерење нивоа буке у животној средини у Граду Новом Саду 

МЕРНО МЕСТО НАМЕНА ПРОСТОРА ЗОНА

Нивo букe 
у dB (A)

зa дaн
(6-18h) 
и вeчe

(18-22h)

зa нoћ 
(22-6h)

ММ 1 Сајмиште - двориште спортског центра 
Сајмиште, Хајдук Вељкова 11/а

Пoдручja зa oдмoр и рeкрeaциjу, бoлни чкe 
зoнe и oпoрaвилиштa, културнo-истoриjски 
лo кaлитeти, вeлики пaркoви

1 50 40

ММ 2 Ново насеље - двориште вртића 
“Гуливер”, Бате Бркића 1 Чистo стaмбeнa пoдручja 3 55 45
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ММ 3 Телеп - двориште Завода за хитну ме -
дицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28

Грaдски цeнтaр, зaнaтскa, тргoвaчкa, 
aдминистрaтивнo-упрaвнa зoнa сa 
стaнoвимa, зoнa дуж aутoпутeвa, 
мaгистрaлних и грaдских сaoбрaћajницa 

5 65 55

ММ 4 Петроварадин - двориште Основне 
школе ”Јован Дучић”, Прерадовићева 7

Пoдручja зa oдмoр и рeкрeaциjу, бoлни чкe 
зoнe и oпoрaвилиштa, културнo-истoриjски 
лoкaлитeти, вeлики пaркoви 

1 50 40

ММ 5
Стари град - плато испред зграде Владе 
АП Војводине, Булевар Михајла 
Пупина 16 

Грaдски цeнтaр, зaнaтскa, тргoвaчкa, 
aдминистрaтивнo-упрaвнa зoнa сa 
стaнoвимa, зoнa дуж aутoпутeвa, 
мaгистрaлних и грaдских сaoбрaћajницa 

5 65 55

ММ 6 Стари град - тераса Градске куће, 
Трг слободе 1

Грaдски цeнтaр, зaнaтскa, тргoвaчкa, 
aдминистрaтивнo-упрaвнa зoнa сa 
стaнoвимa, зoнa дуж aутoпутeвa, 
мaгистрaлних и грaдских сaoбрaћajницa 

5 65 55

ММ 7 Салајка - двориште у Партизанској 37 Пoслoвнo-стaмбeнa пoдручja, тргoвaчкo-
стaмбeнa пoдручja и дeчja игрaлиштa 4 60 50

MM 8 Универзитетски кампус – Булевар цара 
Лазара 3

Туристичка подручја, кампови и школске 
зоне 2 50 45

2. Динамика мерења и мерни интервали

Праћење целодневног (дневног, вечерњег и ноћног) 
нивоа буке у животној средини на територији Града Новог 
Сада и одређивање вредности индикатора укупне буке 
вршиће се према прописаној методологији и у складу са 
важећом законском регулативом, једном у току месеца, 
континуирано 24 часа.

Мерни интервали су изабрани тако да се њима обухвати 
цео циклус промена нивоа мерене буке у току дневног, 
вечерњег и ноћног периода, у складу са Уредбом. Период 
од 24 сата дели се на три референтна интервала: 

• дан - од 6 до 18 часова;
• вече - од 18 до 22 часа;
• ноћ - од 22 до 6 часова.

III. ОБРАДА, АНАЛИЗА ПОДАТАКА 
И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

1. Обезбеђивање квалитета података 
и методологија рада

Систематско мерење нивоа буке у животној средини 
вршиће се према утврђеним стандардима SRPS ISO 1996-1 
i SRPS ISO 1996-2, у складу са Правилником о методама 
мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 
("Службени гласник Републике Србије", број 72/10) и Уред-
бом.

Мерење, обрада, анализа података и интерпретација 
резултата биће поверена овлашћеној стручној организацији 
која поседује решење министарства надлежног за послове 
заштите животне средине о испуњености услова за мерење 
нивоа буке у животној средини, у складу са Законoм о 
заштити од буке у животној средини и Правилником о усло-
вима које мора да испуњава стручна организација за мерење 
буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за 
добијање овлашћења за мерење буке ("Службени гласник 

Републике Србије", број 72/10), а по спроведеном поступку 
јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама 
("Службени гласник Републике Србије", број 91/19).

2. Редовно извештавање

Овлашћена стручна организација биће у обавези да 
израђује месечне извештаје, извештаје о резултатима 
мерења за сваку календарску годину у којој су вршена 
мерења и извештај о измереном нивоу буке у животној 
средини у току уговорног периода. 

Месечне извештаје овлашћена стручна организација ће 
достављати до 12. у месецу за претходни месец, а извештај 
о измереном нивоу буке у животној средини у току уговор-
ног периода најкасније 30 дана од дана истека уговора. 

Извештаје о резултатима мерења за сваку календарску 
годину у којој су вршена мерења организација ће дос-
тављати у року од 15 дана од последњег дана у месецу у 
ком је извршено мерење у једној календарској години.

У достављеним извештајима биће описана методологија 
рада праћења нивоа буке, а резултати приказани у складу 
са важећим подзаконским актима.

Градска управа за заштиту животне средине је дужна 
да извештаје доставља Агенцији за заштиту животне сре-
дине, у складу са законом.

Податке о мерењу нивоа буке у животној средини у Граду 
Новом Саду Градска управа за заштиту животне средине 
објављиваће на интернет презентацији Градске управе за 
заштиту животне средине - www.environovisad.rs . 

IV. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Праћење нивоа буке у животној средини на територији 
Града Новог Сада планира се Програмом коришћења сред-
става Буџетског фонда за заштиту животне средине Града 
Новог Сада, активност: „Праћење нивоа буке у животној 
средини на територији Града Новог Сада“, а средства за 
његову реализацију опредељују се у складу са Одлуком о 
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буџету Града Новог Сада и финансијским планом прихода 
и примања и расхода и издатака Градске управе за заштиту 
животне средине.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Овај програм се примењује од 1. јануара 2022. године.
Овај програм објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2021-77-II 
31. децембар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

2
На основу члaна 67. тачка 47. Статута Града Новог Сада 

(''Службени лист Града Новог Сада'', број 11/19), а у вези 
са чланом 69. Закона о заштити животне средине (''Служ-
бени гласник Републике Србије'', бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.
закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 
- др. закон и 95/18 - др. закон), Градско веће Града Новог 
Сада, на 112. седници од 31. децембра 2021. године, доноси

ПРОГРАМ
ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ 
ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ 
САДА ЗА 2022, 2023. И 2024. ГОДИНУ

Интегрално управљање водама остварује се у складу 
са Законом о водама (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон) 
којим је у наше законодавство транспонована Оквирна 
директива о водама Европске уније (2000/60/EC).

Полазећи од чл. 69. и 70. Закона о заштити животне 
средине којима је дефинисано да јединица локалне само-
управе обезбеђује континуалну контролу и праћење стања 
животне средине доношењем и реализацијом програма 
мониторинга за своју територију који су у складу са нацио-
налним програмима, а да се мониторинг врши систематским 
праћењем вредности индикатора који су дефинисани Пра-
вилником о националној листи индикатора заштите животне 
средине (''Службени гласник Републике Србије'', број 37/11) 
припремљен је Програм праћења квалитета површинских 
вода на територији Града Новог Сада за 2022, 2023. и 2024. 
годину.

У стручном и техничком смислу овај програм је усагла-
шен са Националним програмом мониторинга статуса вода.

Имајући у виду да је Националним програмом монито-
ринга статуса вода за територију Града Новог Сада пред-
виђен један локалитет на Дунаву, а да се на шест локали-

тета на Дунаву и једном на Бегечкој јами вода користи и 
за рекреацију и купање, у циљу праћења квалитета воде 
и са аспекта ризика по здравље људи и благовременог 
упозорења о подобности воде за коришћење у ове сврхе, 
на локалитетима датим у Табели 1. планира се, поред 
праћења физичко-хемијских параметара датих у Табели 
2. и праћење микробиолошких параметара датих у Табели 
3. по динамици датој у Табели 1.

Табела 1.  Локалитети, индикатори и динамика праћења 
     квалитета површинских вода које се користе 
     и за рекреацију и купање на територији Града 
     Новог Сада

Локалитет Индикатор Динамика

Дунав-
Штранд

Физичко-хемијски 1. мај -15. септембар / 
1 дневноМикробиолошки

Дунав-Бећар 
Штранд

Физичко-хемијски 1. мај -15. септембар / 
1 недељноМикробиолошки

Дунав-
Официрац

Физичко-хемијски 1. мај -15. септембар / 
1 недељноМикробиолошки

Дунав-Футог
Физичко-хемијски 1. мај -15. септембар / 

1 недељноМикробиолошки

Дунав-
Шодрош

Физичко-хемијски 1. мај -15. септембар / 
1 недељноМикробиолошки

Бегечка јама
Физичко - хемијски 1. мај -15. септембар / 

1 недељноМикробиолошки

Институција којој се у складу са законом повери праћење 
квалитета површинских вода које се користе и за рекреацију 
и купање на територији Града Новог Сада ће бити у обавези 
да у периоду праћења (1. мај - 15. септембар) за локалитет 
Дунав-Штранд доставља дневни, а за остале локалитете 
недељни извештај о резултатима испитивања и закључцима 
о подобности воде за рекреацију и купање.

Годишњи извештај о резултатима праћења, са анализом 
и закључцима ће бити у обавези да достави у року од 30 
дана од дана окончања праћења.

За узорковање, анализу и оцену квалитета површинских 
вода примењују се важећи стандарди SRPS-ISO и методе 
дате у табелама 2 и 3, као и подзаконска регулатива (Уредбa 
о граничним вредностима загађујућих материја у површин-
ским и подземним водама и седименту и роковима за 
њихово достизање (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 50/12, Правилник о параметрима еколошког и хемијс-
ког статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода (''Службени глас-
ник Републике Србије'', број 74/11)).

Српски индекс квалитета воде (Serbian Water Quality 
Index - SWQI) ће се израчунавати по методологији доступ-
ној на интернет адреси: www.sepa.gov.rs/index .
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Табела 2. Физичко-хемијски параметри 

Параметар Јединица Метода испитивања
(или акредитована еквивалентна метода)

Температура воде 0C SRPS H.Z1.106
pH вредност - SRPS EN ISO 10523
Електропроводљивост μS/cm SRPS EN 27888
Растворени кисеоник mg/l  SRPS EN ISO 5814 или SRPS EN 25813
Засићеност воде кисеоником % SRPS EN ISO 5814 и рачунски
Биолошка потрошња кисеоника БПК-5 mg/l  SRPS EN ISO 1899-2

Хемијска потрошња кисеоника из KMnO4 mg/l  Волуметријска метода - Приручник, метода P-IV-9a, страна 
22-241)

Хемијска потрошња кисеоника из K2Cr2O7 mg/l  SRPS ISO 6060
Укупни органски угљеник -ТОC mg/l  SRPS ISO 8245

Амонијум (NH4-N) mg/l  SRPS EN ISO 14911 или волуметријска метода - Приручник, 
метода P-V-2/B страна 179-1821)

Нитрити (NО2-N) mg/l  SRPS EN ISO 10304-1 или спектрофотометријска метода 
SMEWW20th  4500 -NO2 B2)

Нитрати (NО3-N) mg/l  SRPS EN ISO 10304-1 или спектрофотометријска метода 
SMEWW20th  4500 -NO3 B2)

Укупни азот (N) mg/l  SRPS EN  25663
Ортофосфати (PО4-P) mg/l  SRPS EN  6878
Укупни растворени фосфор (P) mg/l  SRPS EN  6878

Сулфати mg/l  SRPS EN ISO 10304-1 или спектрофотометријска метода 
SMEWW20th 4500 -SO4 E2)

Хлориди mg/l  SRPS EN ISO 10304 или спектрофотометријска метода 
SMEWW20th 4500 -Cl B2)  

Суспендоване материје mg/l  ISO 11923
Укупне растворене соли mg/l  Гравиметријска метода SMEWW20th 2540 B2)

Табела 3. Микробиолошки параметри 

Параметар Јединица Метода испитивања
(или акредитована еквивалентна метода)

укупни колиформи број/100 ml Meтоде засноване на SRPS EN ISO 9308-1 и SRPS EN ISO 
9308-2

фекални колиформи број/100 ml Meтоде засноване на SRPS EN ISO 9308-1 и SRPS EN ISO 
9308-2

фекалне ентерококе број/100 ml Методе засноване на SRPS EN ISO 7899-2 / IDEXX  
Enterolert / E  Quanti-Tray 2000

однос олиготрофних и хетеротрофних 
бактерија број/1 ml Метода заснована на национално признатој стручној 

литератури 3)

број аеробних хетеротрофа број/1 ml Модификована метода по KOHL. W.4)

1)  Приручник: Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности воде за пиће, Савезни завод за здравствену заштиту, Београд 1990 

2)  SMEWW20th: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th Edition, American Public Health Association, American Water Works  
 Association, Water Environment Federation,. Washington. DC (1998.)

3)  Микробиолошко испитивање квалитета површинских вода. Институт за биологију, Нови Сад, 1998.

4)  Über die Bedeutung bakteriologischer Untersuchungen für die Beurteilung von Fließgewässern, dargestellt am Beispiel der österreichischen Donau, Arch, 
 Hydrobiol/ Suppl. 44, 4, 1975: 392-461.
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Овај програм објавити у ''Службеном листу Града Новог 
Сада''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2021-78-II 
31. децембар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

3
На основу члана 41. став 2. Oдлуке о социјалној заштити 

Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 
38/11, 10/12, 34/17 - др. oдлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 
56/21),  Градско веће Града Новог Сада, на   112.   седници  
одржаној 31. децембра 2021. године, доноси

ПРОГРАМ
 УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ГРАДА НОВОГ САДА У 2022. ГОДИНИ

I. Програмом  унапређења социјалне заштите Града 
Новог Сада у 2022. години (у даљем тексту:  Програм), 
утврђују се основни циљеви, мере и активности за подсти-
цај и развој постојећих и нових услуга социјалне заштите, 
као и износ средстава из буџета Града Новог Сада за 2022. 
годину за текуће и капиталне трансфере осталим нивоима 
власти, за финансирање његове реализације.

II. Основни циљеви Програма  су :
- развој услуга које подржавају боравак корисника 
у породици и непосредном окружењу, 

- развој услуга подршке за самосталан живот и под-
стицање социјалне укључености,

- унапређење породичних односа и превазилажење 
кризних ситуација,

- развој услуга подршке за заштиту жена и деце од 
злостављања и занемаривања,

- развој услуга чији је циљ подршка раном развоју 
деце, додатна подршка детету и ученику са 
сметњама у развоју, 

- развој услуга чији је циљ додатна подршка детету 
и ученику у циљу превенције осипања деце из 
образовног система у средњим школама,

- подршка деци и омладини који живе и раде на 
улици, 

- подршка породици у кризи, 
- унапређење професионалних компетенција струч-
них радника и сарадника пружалаца услуга, 

- континуирано информисање корисника и јавности.
III. Основни циљеви из тачке II. овог програма оствари-

ваће се реализацијом појединачних програма  установа 
социјалне заштите и других установа чији је оснивач Репу-
блика Србија, Аутономна Покрајина Војводина и Град Нови 
Сад, a чије је седиште на територији Града Новог Сада.

IV. Средства за финансирање појединачних програма 
из тачке III. Програма планирана су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број  56/21) у разделу 15. глава 15.01. Градска управа 
за социјалну и дечију заштиту, у оквиру Програма 11 
Социјална и дечија заштита, у укупном износу од 
312.333.414,00 динара,  у чему су средства у износу од :

- 286.350.400,00 динара, планирана као трансфери 
осталим нивоима власти за  трошкове реализације 
Програма

- 25.983.014,00 динара, планирана као трансфери 
осталим нивоима власти на име  текућег  и капитал-
ног одржавања.

V. Средства из тачке IV. алинеја прва Програма распо-
ређена су према функционалној и програмској класифика-
цији на следећим позицијама буџета и Финансијског плана: 

1. Функција 040-Породица и деца, Програмска активност ПА: 0902-0019 Подршка деци и породици са децом, позиција 
буџета 405 - Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од  111.943.400,00  динара, и то:

Редни 
број

Позиција 
Финансијског 

плана
Назив програма Износ средстава 

у динарима Реализатор

1 2 3 4 5

1 405.01.05 Сервис за додатну социјалну подршку од 
најранијег узраста детету и ученику 48.500.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

2 405.01.05 Сервис за превоз деце и омладине са 
сметњама у развоју са асистенцијом 10.400.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

3 405.01.05
Учење на даљину – организовање 
подршке деци у случају дужег болничког 
или кућног лечења

1.600.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

4 405.01.05
Сервис за рехабилитацију и климатски 
опоравак деце и омладине са сметњама 
у развоју

13.800.000,00 ШОСО „Милан Петровић“
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5 405.01.05 Сервис за услугу личног пратиоца 15.300.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

6 405.01.06
Додатна социјална подршка детету и 
ученику коју пружа Средња машинска 
школа

370.000,00 Средња машинска школа

7 405.01.06
Додатна социјална подршка детету и 
ученику коју пружа Техничка школа 
"Павле Савић"

315.000,00 Техничка школа "Павле Савић"

8 405.01.06
Додатна социјална подршка детету и 
ученику коју пружа Техничка шклола 
"Милева Марић Ајнштајн"

315.000,00 Техничка школа "Милева Марић 
Ајнштајн"

9 405.01.07
Сервис подршке деци и младима са 
психолошким и психијатријским 
тешкоћама

1.895.000,00 Центар за социјални рад Града 
Новог Сада

10 405.01.07 Психосоцијална подршка деци у поступку 
развода родитеља 653.000,00 Центар за социјални рад Града 

Новог Сада

11 405.01.07 Буди дете, не насилник 405.000,00 Центар за социјални рад Града 
Новог Сада

12 405.01.08 Свратиште за децу улице 18.390.400,00 Центар за социјални рад Града 
Новог Сада

2.  Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, Програмска активност: 
0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, позиција буџета 410, у укупном износу од 2.300.000,00 динара, 
и то:

Редни 
број

Позиција 
Финансијског 

плана
Назив програма Износ средстава 

у динарима Реализатор

1 2 3 4 5

1 410.01.01 Радна активација за кориснике услуга 
социјалне заштите 2.300.000,00 Центар за социјални рад Града 

Новог Сада

3. Функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност: 0902-0002 Породични 
и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, позиција буџета: 412 - Трансфери осталим нивоима власти, 
у укупном износу од  5.993.000,00 динара,  и то:

Редни 
број

Позиција 
Финансијског 

плана
Назив програма Износ средстава 

у динарима Реализатор

1 2 3 4 5
1 412.01.06 „Предах“ смештај 3.793.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

2 412.01.07 Преноћиште за бескућнике и бескућнице 2.200.000,00 Центар за социјални рад Града 
Новог Сада

4.  Функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0902-0016 ПА: Дневне 
услуге у заједници, позиција буџета 413 - Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од  50.100.000,00 
динара, на позицијама Финансијског плана,  и то: 

Редни
број

Позиција 
Финансијског 

плана
Назив програма Износ средстава 

у динарима Реализатор

1 2 3 4 5
1 413.01.02 Сунчана јесен живота 950.000,00 Геронтолошки центар „Нови Сад“.   

2 413.01.02 Рачунарско описмењавање корисника 
клубова“ 150.000,00 Геронтолошки центар „Нови Сад“.   
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3 413.01.04 Дневни боравак за бескућнике 10.500.000,00 Геронтолошки центар „Нови Сад“.   
4 413.01.04 Помози, подржи, победи 500.000,00 Геронтолошки центар „Нови Сад“.   

5 413.01.05 Дневни боравак за одрасле и старије 
кориснике са тешкоћама 38.000.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

5. Функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0902-0017 ПА: Савето-
давно терапијске и социјално-едукативне услуге, позиција буџета 415 -Трансфери осталим нивоима власти, у укуп-
ном износу од 21.440.000,00 динара, и то: 

Редни
број

Позиција 
Финансијског 

плана
Назив програма Износ средстава 

у динарима Реализатор

1 2 3 4 5

1 415.01.02 Услуге подршке породици у кризи СОС 
„Дечје село“ Сремска Каменица 4.900.000,00

Установа за децу и младе СОС 
Дечје село „Др Милорад 
Павловић“  Сремска  Каменица. 

2 415.01.03
Саветодавно терапијска подршка за децу 
на хранитељству и развој повременог 
породичног смештаја

3.400.000,00 Центар за породични смештај 
и усвојење Нови Сад

3 415.01.04
Центар за развој система подршке 
корисницима кроз информисање и 
едукацију

5.700.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

4 415.01.04 Волонтерски  центар 2.000.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

5 415.01.05 Мониторинг и евалуација услуга 
социјалне заштите 4.900.000,00 Покрајински завод за социјалну 

заштиту

6 415.01.06 Програм бриге за младе родитеље кроз 
подстицајно родитељство 540.000,00 Центар за социјални рад Града 

Новог Сада

6. Функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0902-0021 ПА: Подршка 
особама са инвалидитетом, позиција буџета 418-Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од 94.574.000,00 
динара, и то: 

Редни
број

Позиција 
Финансијског 

плана
Назив програма Износ средстава 

у динарима Реализатор

1 2 3 4 5

1 418.01.01 Кућица 7.000.000,00 Дом „Ветерник“ Ветерник

2 418.01.01 Становање уз подршку у Николе Миркова 
16. Нови Сад 10.800.000,00 Дом „Ветерник“ Ветерник

3 418.01.01 И ја идем у школу 477.000,00 Дом „Ветерник“ Ветерник

4 418.01.02 Сервис за развој услуга подршке за са -
мосталан живот особа са инвалидитетом 11.700.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

5 418.01.02 Мале кућне заједнице 33.600.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

6 418.01.02 Раднотерапијско ангажовање 14.900.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

7 418.01.02
Сервис за рехабилитационе активности и 
климатски опоравак одраслих и старијих 
корисника са тешкоћама

6.100.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

8 418.01.02 Сервис за услугу персоналне асистенције 3.038.000,00 ШОСО „Милан Петровић“

9 418.01.02 Сервис за услугу помоћи у кући 6.959.000,00 ШОСО „Милан Петровић“
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VI. Средства из тачке IV. алинеја друга распоређена су према функционалној и програмској класификацији на следећим 
позицијама буџета и Финансијског плана: 

1. Функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, Пројекат 0902-4011 П: Школа за основно и 
средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика, позиција буџета 422 - Трансфери осталим нивоима власти, 
у укупном износу од 25.983.014,00 динара, и то :

Редни 
број

Позиција 
Финансијског 

плана
Назив програма Износ средстава 

у динарима Реализатор

1 2 3 4 5

1 422.01

Текуће одржавање објекта у којем се одвијају 
активности програма Мале кућне заједнице, у којима 

корисници школе станују уз подршку, у улици 
Булевар Војводе Степе 133

2.515.080,00
Школа за основно и 
средње образовање 
„Милан Петровић“

2 422.01

Текуће одржавање објекта у којем се одвијају 
активности програма Мале кућне заједнице, у којима 

корисници школе станују уз подршку, у улици 
Душана Даниловића 34

1.071.000,00
Школа за основно и 
средње образовање 
„Милан Петровић“

3 422.02
Уређење игралишта на Видовданском насељу за  
Дневни боравак за децу са сметњама у развоју 

предшколског узраста
6.560.940,00

Школа за основно и 
средње образовање 
„Милан Петровић“

4 422.02
Радове на објекту у улици Међународни пут бр. 238, 
Ченеј где се одвија услуга Дневног боравка за децу 

и младе са сметњама у развоју
3.599.540,00

Школа за основно и 
средње образовање 
„Милан Петровић“

5 422.02 Радови на објекту у Кисачу где се одвијају услуге 
Дневног боравка за децу и омладину са сметњама 12.236.454,00

Школа за основно и 
средње образовање 
„Милан Петровић“

VII. У установу која реализује Програм кориснике упућује 
Центар за социјални рад Града Новог Сада, Стручни тим 
социјалне установе која реализује Програм,  образовна, 
здравствена или социјална установа, или се корисници 
сами пријављују за учешће у Програму.

VIII. Cредства из тачке V. Програма преносе се на основу 
уговора који са установама социјалне заштите и другим 
установама, за сваки појединачни програм, закључује  
начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

IX. Cредства из тачке VI. Програма преносе се на основу 
Програма инвестиционих активности  и текућег одржавања, 
који доноси Градско веће Града Новог Сада.

X. Надзор над реализацијом Програма спроводиће Град-
ска управа за социјалну и дечију заштиту, а установе ће 
доставити извештај о реализацији појединачних програма 
и финансијски извештај у роковима утврђеним уговором 
из тачке VIII. Програма.

XI. Овај програм објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-2451-1/2021-II 
31. децембар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

4
На основу члана 11. став 3. Одлуке о одржавању чистоће 

(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10 – испр, 
3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19), Градско 
веће Града Новог Сада на 112. седници од 31. децембра 
2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
УКЛАЊАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм уклањања комунал-
ног отпада Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови 
Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног кому-
налног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, донео на 28. седници 
одржаној 15. новембра 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: 352-1/2021-502-II 
31. децембар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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5
На основу члана 67. тачка 41. Статута Града Новог Сада   

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада на 112. седници од 31. децембра 
2021. године доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ 

ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "РАДОСНО 
ДЕТИЊСТВО" НОВИ САД У 2022. ГОДИНИ

I. Овим решењем утврђује се економска цена програма 
васпитања и образовања по детету у Предшколској уста-
нови "Радосно детињство" Нови Сад (у даљем тексту: еко-
номска цена по детету).

II. Економска цена по детету нa гoдишњeм нивoу утврђуje 
сe нa oснoву свих пројектованих рaсхoдa кojи ће чинити 
структуру eкoнoмскe цeнe у 2022. години, нa oснoву брoja 
уписaнe дeцe у радној 2021/2022 години, кoригoвaнoг сa 
прoсeчнoм присутнoшћу дeцe, и то:

Укупни пројектовани расходи на 
годишњем нивоу за 2022. годину Број уписане деце Просечна присутност 

деце Годишња цена по детету

3.348.265.185,00       17.000 11161 299.997

III.    Месечна економска цена по детету за облике рада 
у целодневном трајању од 11 часова износи 25.000,00 
динара, а утврђена је дељењем економске цене по детету 
на годишњем нивоу из тачке II. овог решења са бројем 12.

Месечна економска цена по детету за облике рада у 
полудневном трајању од четири часа износи 9.091,00 
динара, а утврђена је дељењем месечне економске цене 
по детету из става 1. ове тачке са бројем 11 и множењем 
са бројем четири.

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем 
месечне економске цене по детету из ст. 1. и 2. ове тачке 
са бројем радних дана у месецу.

IV. У месечној економској цени по детету из тачке III. 
овог решења корисник услугe боравка детета у Предшкол-
ској установи "Радосно детињство" Нови Сад учествује у 
износу од 20%, и то:

-  за облике рада у целодневном трајању од 11 часова 
за дете узраста од шест месеци до припремног предш-
колског програма, у износу од 5.000,00 динара;

-  за облике рада у полудневном трајању од четири часа 
за дете узраста од шест месеци до припремног предш-
колског програма, у износу од 1.818,18 динара;

-  за  облике рада у целодневном трајању од 11 часова 
за дете које похађа припремни предшколски програм, 
у износу од 4.583,80 динара. 

V.   Појединачно учешће корисника услугe боравка детета 
у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад 
утврђује се у складу са законом и прописима Града Новог 
Сада.

VI. Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града 
Новог Сада", а примењиваће се од 1. јануара  2022. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2021-914-II 
31. децембар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

6
На основу члана 11. Одлуке о правима на финансијску 

подршку породици са децом („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 68/17, 42/18, 58/19 и 54/20), Градско веће Града 
Новог Сада на 112. седници одр 31. децембра 2021. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НОВЧАНЕ 
ПОМОЋИ ЗА ПРВО ДЕТЕ, НОВЧАНЕ 

ПОМОЋИ ЗА ТРОЈКЕ, НОВОГОДИШЊЕ 
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ, НОВОГОДИШЊЕГ 
ПОКЛОНА, И НОВЧАНОГ ПОКЛОНА 

ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА, ЗА 2022. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђују се номинални износи новчане 
помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, нового-
дишње новчане помоћи, новогодишњег поклона и новчаног 
поклона поводом Дана Града.

II. Новчана помоћ за прво дете из тачке I. овог решења 
износи 50.000,00 динара.

III. Новчана помоћ за тројке из тачке I. овог решења 
износи 200.000,00 динара.

IV. Новогодишња новчана помоћ из тачке I. овог решења 
износи 200.000,00 динара.

V. Нoвогодишњи поклон из тачке I. овог решења износи 
300.000,00 динара.

VI. Новчани поклон поводом Дана Града из тачке I. овог 
решења износи 300.000,00 динара.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 2461/2021-II 
31. децембар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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7
На основу члана 28. Одлуке о правима на финансијску 

подршку породици са децом („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 68/17, 42/18, 58/19 и 54/20), Градско веће Града 
Новог Сада на 112. седници од 31. децембра 2021. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА УЧЕНИКА И 

СТУДЕНАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА 
ПОМОЋ У ШКОЛОВАЊУ И НОМИНАЛНИ 

ИЗНОС ПОМОЋИ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Право на помоћ у школовању, које се реализује путем 
Српског привредног друшта Фондације „Привредник“, Нови 
Сад, оствариће 80 ученика и студената, из средстава буџета 
Града Новог Сада у 2022. години.

2. Номинални износ помоћи из тачке 1. овог решења 
утврђује се у износу од 11.110,00 динара месечно, по корис-
нику.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 2463/2021-II 
31. децембар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

8
На основу члана 6. став 3. Правилника о ближим усло-

вима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова 
за услугу персоналне асистенције („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 63/19, 32/20, 49/20, 22/21, 32/21, 36/21 – 
испр. и 39/21),  Градско веће Града Новог Сада на 112. 
седници од 31. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА КОРИСНИКА УСЛУГЕ 
ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ 
ОБЕЗБЕЂУЈЕ НАКНАДА ТРОШКОВА, И 

БРОЈА КОРИСНИКА КОЈИ МОГУ ДА ОСТВАРЕ 
ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА УВЕЋАН 
БРОЈ ЧАСОВА ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ, 

ЗА 2022. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се број корисника услуге пер-
соналне асистенције за које се обезбеђује накнада трош-
кова, и број корисника који могу да остваре право на накнаду 
трошкова за увећан број часова персоналне асистенције, 
за 2022. годину.

II. Накнада трошкова за услугу из тачке I. овог решења 
обезбеђује се за највише 36 корисника.

III. Право на накнаду трошкова за увећан број часова 
персоналне асистенције из тачке I. овог решења може да 
оствари највише пет корисника.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 2466/2021-II 
31. децембар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

9
На основу члана 6. став 3. Правилника о ближим усло-

вима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова 
за услугу личног пратиоца детета („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 62/19),  Градско веће Града Новог Сада 
на 112. седници од 31. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ДЕЦЕ ЗА КОЈУ СЕ 
ОБЕЗБЕЂУЈЕ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА 
УСЛУГУ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА, 

ЗА 2022. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се број деце за коју се обез-
беђује накнада трошкова за услугу личног пратиоца детета, 
за 2022. годину.

II. Накнада трошкова за услугу из тачке I. овог решења 
обезбеђује се за највише 450 деце.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 2467/2021-II 
31. децембар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 8. став 1. Одлуке о материјалној 

подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде 
за употребу дела ауто-пута Е-75  („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 14/17),  Градско веће Града Новог Сада 
на 112. седници одр 31. децембра 2021. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ МЕСЕЧНОГ БРОЈА 

ПРОЛАЗАКА ВОЗИЛОМ ДЕЛОМ АУТО-ПУТА 
Е-75 ЗА КОЈИ СЕ ГРАЂАНИМА НАСЕЉЕНОГ 

МЕСТА КОВИЉ ОБЕЗБЕЂУЈЕ 
МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДА НОВОГ САДА, ЗА 2022. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се месечни број пролазака 
возилом делом ауто-пута Е-75 за који се грађанима насеље-
ног места Ковиљ обезбеђује материјална подршка из буџета 
Града Новог Сада, за 2022. годину.

II. Материјална подршка  из тачке I. овог решења обез-
беђује се за највише 44 проласка месечно, у оба смера, по 
једном возилу.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 2464/2021-II 
31. децембар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

11
На основу члана 67. тачка 48. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), а у вези 
са чланом 32. Закона о добровољном ватрогаству ("Служ-
бени гласник РС", број 87/18), на предлог Градоначелника 
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 112.  
седници од 31. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ 
 О  ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИ 
ПОДСТИЧУ РАЗВОЈ ДОБРОВОЉНОГ 
ВАТРОГАСТВА И РАД ДОБРОВОЉНИХ 

ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА И САВЕЗА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

У 2022. ГОДИНИ
Члан 1. 

Овим решењем утврђује се финансирање програма који 
подстичу развој добровољног ватрогаства и рад добро-
вољних ватрогасних друштава и савеза на територији Града 
Новог Сада у 2022. години (у даљем тексту: програм), а 
који су од интереса за Град Нови Сад (у даљем тексту: 
Град). 

 Члан 2. 

Средства за финансирање програма обезбеђена су у 
буџету Града Новог Сада за 2022. годину, у износу од 
8.075.000,00 динара, у Разделу 04 - Градска управа за 
комуналне послове.

 Члан 3. 

Средства из члана 2. овог решења користиће се за 
финансирање програма у оквиру којих ће се спроводити 
превентивне и оперативне активности у вези заштите од 
пожара и послови који су од интереса за спасавање и без-
бедност људи и имовине и подстицаја рада добровољних 
ватрогасних друштава и савеза, стручно оспособљавање 
и усавршавање кадрова у добровољном ватрогаству, орга-
низовање стручних обука, трибина, смотри и такмичења у 
области добровољног ватрогаства , афирмације добровољ-
ног ватрогаства међу младима, као и друге активности од 
интереса за Град.

Члан 4.  
Средства из члана 2. овог решења додељиваће се за 

програме добровољних ватрогасних друштава и савеза 
који испуњавају услове прописане Законом о добровољном 
ватрогаству за рад добровољних ватрогасних друштава и 
савеза, а након спровeденог јавног конкурса. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује Градо-
начелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначел-
ник) на предлог Градске управе за комуналне послове (у 
даљем тексту: Градска управа).

Јавни конкурс се расписује на основу годишњег плана 
расписивања јавних конкурса који доноси Градска управа. 

Јавни конкурс се спроводи у складу са прописима којима 
се уређује додела средстава за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма 
од јавног интереса које реализују удружења.

Члан 5. 
Јавни конкурс спроводи Комисија за стручну оцену про-

грама који подстичу развој добровољног ватрогаства и рад 
добровољних ватрогасних друштава и савеза на територији 
Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија), коју образује 
и именује Градоначелник. 

Решењем о образовању Комисије утврђују се задаци, 
састав и број чланова, као и друга питања од значаја за 
рад Комисије. 

Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града 
Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће) на предлог 
Комисије.

Члан 6. 
Пријава на јавни конкурс се подноси Градској управи на 

посебном обрасцу који је саставни део јавног конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс, 

Комисија неће разматрати. 

Члан 7. 
Добровољним ватрогасним друштвима и савезима одо-

брена средства по јавном конкурсу преносиће се на основу 
уговора о реализацији и спровођењу програма. 

Уговор из става 1. овог члана закључиће се између 
добровољних ватрогасних друштава и савеза којима се 
одобре средства по јавном конкурсу и Градске управе, у 
року од 15 дана од дана доношења одлуке о избору про-
грама.

Члан 8.
За реализацију овог решења задужује се Градска управа.
Добровољна ватрогасна друштва и савези којима сe 

преносе средства за реализацију и спровођење програма 
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из члана 5. став 3. овог решења дужна су да Градској управи 
достављају периодичне и завршне финансијске извештаје. 

Периодичне извештаје о реализацији програма са одго-
варајућом документацијом добровољна ватрогасна друштва 
и савези Градској управи достављају једном месечно, 
најкасније до 15. у текућем месецу за претходни месец. 

Завршне извештаје о реализацији програма са одгова-
рајућом документацијом добровољна ватрогасна друштва 
и савези Градској управи достављају у року од 30 дана од 
дана завршетка реализације програма. 

Члан 9.

Добровољна ватрогасна друштва и савези, којима се 
средства одобре по јавном конкурсу, у изузетним ситуа-
цијама, могу да траже сагласност од Градског већа ради 
прерасподеле средстава за реализацију планираних актив-
ности у оквиру одобреног програма. 

Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити 
повећање расхода који се односе на људске ресурсе. 

Прерасподела средстава се може извршити тек након 
добијања писмене сагласности од Градског већа. 

Члан 10. 

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а 
примењиваће се од 1. јануара 2022. године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-477-II
31. децембар 2021. године
НОВИ САД  Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

12
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 112. седници одржаној 31. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Стеријиног 
позорја, Нови Сад за 2022. годину, који је  Управни одбор 
Стеријиног позорја, Нови Сад донео на XVII седници одр-
жаној 27. 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: 4-3/2021-246-II
31. децембар 2021. године
НОВИ САД  Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

13
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 112. седници одржаној 31. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Установе 
за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог 
за 2022. годину, који је  Управни одбор Установе за културу 
и образовање Културни центар „Младост“, Футог донео на 
163. седници одржаној 27. 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: 4-3/2021-249-II
31. децембар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

14
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 112. седници одржаној 31. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Позоришта 
младих Нови Сад за 2022. годину, који је  Управни одбор 
Позоришта младих, Нови Сад донео на CIX седници одр-
жаној 27. 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: 4-3/2021-245-II
31. децембар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

15
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 112. седници одржаној 31. децембра 2021. године, доноси
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РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Музеја Града 
Новог Сада, Петроварадин за 2022. годину, који је  Управни 
одбор Музеја Града Новог Сада, Петроварадин донео на 
LXXXII седници одржаној 28. 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: 4-3/2021-240-II
31. децембар 2021. године
НОВИ САД  Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

16
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 112. седници одржаној 31. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Градске 
библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2022. годину, који 
је  Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови 
Сад донео на 91. седници одржаној 24. 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: 4-3/2021-241-II
31. децембар 2021. године
НОВИ САД  Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

17
На основу члана 8. став 2. Одлуке о одређивању органа 

надлежног за одлучивање о располагању покретним ства-
рима у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 14/17 и 48/18) Градско веће Града 
Новог Сада на 112. седници од 31. децембра 2021. године 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ 
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ГРАДА НОВОГ САДА У ПОСТУПКУ 
ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

I. Образује се Комисија за отуђење покретних ствари из 
јавне својине Града Новог Сада у поступку прикупљања 
писмених понуда путем јавног оглашавања (у даљем тексту: 
Комисија).

II. Задаци и послови Комисије I. овог решења су да:
- спроведе поступак отуђења покретних ствари из 
јавне својине Града Новог Сада,

- води записник о току поступка отуђења покретних 
ствари из јавне својине Града Новог Сада, и

- записник из алинеје друге ове тачке, образложен 
предлог одлуке за отуђење покретних ствари из 
јавне својине Града Новог Сада са нацртом одлуке 
о отуђењу покретних ствари из јавне својине Града 
Новог Сада, достави Градској управи за имовину 
и имовинско-правне послове (у даљем тексту: 
Градска управа).

III. Комисија има председника, заменика председника, 
два члана и њихове заменике.

IV. Стручне и административне послове за потребе 
Комисије из тачке I. овог решења обављаће Градска упраа.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-244/2021-1-II
31. децембар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

18
На основу члана 8. став 2. Одлуке о одређивању органа 

надлежног за одлучивање о располагању покретним ства-
рима у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 14/17 и 48/18) Градско веће Града 
Новог Сада на 112. седници од 31. децембра 2021. године 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ 

ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 
ГРАДА НОВОГ САДА У ПОСТУПКУ 

ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 
ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

I. У Комисију за отуђење покретних ствари из јавне 
својине Града Новог Сада у поступку прикупљања писме-
них понуда путем јавног оглашавања именују се:

за председника:
- Борис Груба, шеф Одсека за пословни простор,

за заменика председника:
- Весна Бабић, помоћник начелника за имовину и опште 

послове;
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за чланове:
1. Јована Бероња, извршилац за правно-техничке 

послове у области пословног простора,

за заменика:
 Наташа Теофиловић, помоћник начелника за 

пословни простор;
2. Станко Рајков, извршилац за стручно-техничке 

послове управљања спортским објектима и тере-
нима,

за заменика:
 Жељко Сладојевић, извршилац за послове евиден-

ције и контроле непокретности.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-244/2021-2-II
31. децембар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

19
На основу члана 7. став 2. Пословника о раду Градског 

већа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", 
бр. 42/11 и 31/18), Градско веће Града Новог Сада, на 112. 
седници од 31. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ

I. Образује се Савет за миграције (у даљем тексту: 
Савет), као радно тело Градског већа Града Новог Сада 
ради обављања послова у области управљања миграцијама 
и унапређења положаја избеглица, интерно расељених 
лица и повратника по Споразуму о реадмисији, на терито-
рији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град).

II. Задатак Савета је да: 
- прибавља податке и прати и сагледава стање у процесу 
миграција на територији Града; 

- предлаже приоритете, програме, мере и планове актив-
ности које треба предузети ради ефикасног управљања 
миграцијама на територији Града, у складу са реалним 
могућностима; 

- предлаже акциони план за унапређење положаја миг-
раната на територији Града и учествује у његовој 
изради; 

- прати остваривање законске заштите и покреће ини-
цијативе за измене и допуне прописа ради унапређења 
положаја миграната;

- сарађује са градским управама и службама, јавним и 
јавним комуналним предузећима, установама, инсти-
туцијама и организацијама цивилног друштва и иницира 

активности у циљу развоја међународне сарадње и 
сарадње са другим јединицама локалне самоуправе 
и по потреби позива их на своје седнице;

- сарађује са Комесаријатом за избеглице и миграције 
Републике Србије и на његов захтев доставља 
извештаје о предузетим мерама и другим питањима 
из области управљања миграцијама, на територији 
Града;

- информише јавност и Градско веће Града Новог Сада 
о активностима Савета;

- обавља друге послове из области миграција, у складу 
са законом.

III. Савет има председника, заменика председника и 
десет чланова.

IV. Стручне, административне и техничке послове за 
потребе Савета обавља Градска управа за социјалну и 
дечију заштиту – Канцеларија за избеглице, миграције и 
ромска питања.

V. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о образовању Савета за миграције („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 24/17).

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 2425/2021-II
31. децембар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

20
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада на 112. седници од 31. децембра 
2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. ВОЈИСЛАВ ЈОКСОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. шефа Службе за заједничке послове, 
почев од 4. јануара 2022. године, до постављења шефа 
Службе за заједничке послове, по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже на три месеца.

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

Образложење

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа.
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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), 
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, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит 
и најмање пет година радног искуства у струци.

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
– службеника који испуњава утврђене услове за радно 
место службеника на положају, који ће обављати послове 
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења 
јавног конкурса.

Имајући у виду да Војислав Јоксовић, дипломирани 
економиста, у време постављања за вршиоца дужности 
има статус службеника и има положен државни стручни 
испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе, произилази да 
испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у 
смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено 
као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2021-84/с
31. децембар 2021. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА „НОВОСАДСКОГ 
ПОЗОРИШТA - ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ”,  

НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. у Решењу о давању сагласности на Програм рада 
„Новосадског позориштa - Újvidéki Színház”, Нови Сад за 
2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
57/21), у заглављу број: „6-3/2020-324-I“ исправља се и 
гласи: „6-3/2021-324-I“.

2. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2021-324-1-I
5. јануар 2022. године
НОВИ САД 

Секретар
Марко Радин, с.р. 
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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

С А Д Р Ж А Ј
ГРАД НОВИ САД
Градско веће

1 Програм праћења нивоа буке у животној 
 средини на територији Града Новог Сада 
 за 2022, 2023. и 2024. годину 1

2 Програм праћења квалитета површин-
 ских вода на територији Града Новог 
 Сада за 2022, 2023. и 2024. годину 3

3 Програм унапређења социјалне заштите 
 Града Новог Сада у 2022. години 5

4 Решење о давању сагласности на Про-
 грам уклањања комуналног отпада Јав-
 ног комуналног предузећа „Чистоћа“ 
 Нови Сад за 2022. годину 8

5 Решење о утврђивању економске цене 
 програма васпитања и образовања у 
 Предшколској установи "Радосно детињ-
 ство" Нови Сад у 2022. години 9

6 Решење о утврђивању износа новчане 
 помоћи за прво дете, новчане помоћи 
 за тројке, новогодишње новчане помоћи, 
 новогодишњег поклона, и новчаног по-
 клона поводом Дана Града, за 2022. годину 9

7 Решење о утврђивању броја ученика и 
 студената који остварују право на помоћ 
 у школовању и номинални износ помоћи 
 за 2022. годину 10

8 Решење о утврђивању броја корисника 
 услуге персоналне асистенције за које 
 се обезбеђује накнада трошкова, и броја 
 корисника који могу да остваре право на 
 накнаду трошкова за увећан број часова 
 персоналне асистенције, за 2022. годину 10

9 Решење о утврђивању броја деце за коју се 
 обезбеђује накнада трошкова за услугу 
 личног пратиоца детета, за 2022. годину 10

10 Решење о утврђивању месечног броја 
 пролазака возилом делом ауто-пута Е-75 
 за који се грађанима насељеног места 
 Ковиљ обезбеђује материјална подршка из
  буџета Града Новог Сада, за 2022. годину 10

11 Решење о финансирању програма који 
 подстичу развој добровољног ватрогас-
 тва и рад добровољних ватрогасних дру-
 штава и савеза на територији Града 
 Новог Сада у 2022. години 11

12 Решење о давању сагласности на Финан-
 сијски план Стеријиног позорја, Нови Сад 
 за 2022. годину 12

13 Решење о давању сагласности на Финан-
 сијски план Установе за културу и обра-
 зовање Културни центар „Младост“, 
 Футог за 2022. годину 12

14 Решење о давању сагласности на Финан-
 сијски план Позоришта младих Нови Сад 
 за 2022. годину 12

15 Решење о давању сагласности на Финан-
 сијски план Музеја Града Новог Сада, 
 Петроварадин за 2022. годину 12

16 Решење о давању сагласности на Финан-
 сијски план Градске библиотеке у Новом 
 Саду, Нови Сад за 2022. годину 13

17 Решење о образовању Комисије за оту-
 ђење покретних ствари из јавне својине 
 Града Новог Сада у поступку прикупљања 
 писмених понуда путем јавног оглашавања 13

18 Решење о именовању председника, за-
 меника председника, чланова и заменика  
 ланова Комисије за отуђење покретних 
 ствари из јавне својине Града Новог Сада 
 у поступку прикупљања писмених понуда 
 путем јавног оглашавања 13

19 Решење о образовању Савета за миграције 14

20 Решење о постављењу в.д. шефа Службе 
 за заједничке послове (Војислав Јоксовић) 14

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

— Исправка Решења о давању сагласности 
 на Програм рада „Новосадског позориштa 
 - Újvidéki Színház”,  Нови Сад за 2022. годину 15


