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На основу члана 13. став 2. и 3. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС,“ број 129/07 , 83/2014 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 120. Статута 
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XXI седници 
од 29. новембра  2021. године, доноси

О Д Л У К У
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ 

ГРАДА НОВОГ САДА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
И ГРАДА ШИРАЗА, ИСЛАМСКА РЕПУБЛИКА 

ИРАН
Члан 1.

 Овом одлуком Град Нови Сад, Република Србија, 
успоставља сарадњу са Градом Шираз, Исламска Република 
Иран, на темељу узајамности и равноправности, узимајући 
у обзир пријатељске односе и узајамну сарадњу која 
повезује два народа.

Члан 2.

Град Нови Сад, Република Србија и Град Шираз, Ислам-
ска Република Иран успоставиће сарадњу у области културе 
и уметности, образовања, привреде, туризма, здравствене 
и социјалне заштите, спорта и заштите животне средине.

Члан 3.

Градоначелник Града Новог Сада и Градоначелник Града 
Шираза потписаће Споразум, који је саставни део ове 
одлуке.

Члан 4.

Средства за финансирање сарадње обезбеђена су у 
буџету Града Новог Сада.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
објавиће се по добијању сагласности Владе Републике 
Србије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-231/2021-I
29. новембар 2021. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о успостављању 
сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и 
Града Шираза, Исламска Република Иран, садржан је у 
члану 13. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС,“ број 129/07 , 83/2014 – др. закон, 101/16 
– др. закон и 47/18) и члану 120. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада, број 11/19), којим је 
прописано да Скупштина Града Новог Сада доноси одлуку 
о успостављању сарадње, односно о закључењу споразума 
о сарадњи са јединицом локалне самоуправе друге државе.

На основу традиционалног и искреног пријатељства, на 
темељу узајамности и равноправности, Град Нови Сад, 
Република Србија и Град Шираз, Исламска Република Иран, 
потписали су 11. маја 2021. године, Писмо о намерама о 
успостављању сарадње, те у циљу унапређења сарадње, 
која би се реализовала кроз сарадњу универзитета у 
области културе и уметности, привреде и туризма, кроз 
организовање традиционалних сајамских манифестација, 
здравствене и социјалне заштите, спорта и заштите животне 
средине, представници два града спремни су да унапреде 
сарадњу, како би се остварили циљеви предвиђени Спо-
разумом. 

Градоначелник Града Новог Сада поднео је Комисији 
за међуградску сарадњу у земљи и иностранству Скупштине 
Града Новог Сада Иницијативу за успостављање сарадње 
између Града Новог Сада, Република Србија и Града 
Шираза, Исламска Република Иран. Уз наведену иниција-
тиву достављен је Споразум на српском, енглеском и пер-
сијском језику. 

Комисија за међуградску сарадњу у земљи и иностран-
ству Скупштине Града Новог Сада, поводом разматрања 
Иницијативе Градоначелника Града Новог Сада, на III сед-
ници одржаној 25. новембра 2021. године утврдила је Пред-
лог одлуке о разумевању и успостављању сарадње између 
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Града Новог Сада, Република Србија и Града Шираза, 
Исламска Република Иран.

 У члану 1. Предлога одлуке прописано је да Град Нови 
Сад, Република Србија, успоставља сарадњу са Градом 
Шираз, Исламска Република Иран, на темељу узајамности 
и равноправности, узимајући у обзир пријатељске односе 
и узајамну сарадњу која повезује два народа.

У члану 2. Предлога одлуке прописано је да ће Град 
Нови Сад, Република Србија и Град Шираз, Исламска Репу-
блика Иран, успоставити сарадњу у области културе и 
уметности, образовања, привреде, туризма, здравствене 
и социјалне заштите, спорта и заштите животне средине.

У члану 3. Предлога одлуке прописано је да ће Градо-
начелник Града Новог Сада и Градоначелник Града Шираза, 
потписати Споразум, који је саставни део ове одлуке.

У члану 4. Предлога одлуке прописано је да су средства 
за финансирање сарадње обезбеђена у буџету Града Новог 
Сада.

У члану 5. Предлога одлуке предвиђено је да Одлука 
ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу Града Новог Сада“, а по добијању сагласности 
Владе Републике Србије.

У складу са чланом 13. став 3. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС,“ број 129/07 , 83/2014 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и чланом 120. Статута 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада, број 
11/19), ова одлука доставиће се Влади Републике Србије, 
након чега ће се објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада.“

Комисија за међуградску сарадњу у земљи и иностран-
ству Скупштине Града Новог Сада предлаже Скупштини 
Града Новог Сада да размотри Предлог одлуке о 
успостављању сарадње између Града Новог Сада, Репу-
блика Србија и Града Шираза, Исламска Република Иран 
и донесе Одлуку у предложеном тексту.

Споразум о разумевању и успостављању сарадње 
између Града Шираза (Исламска Република Иран) 

и
Града Новог Сада (Република Србија) 

Преамбула
Град Шираз (Исламска Република Иран) и Град Нови 

Сад (Република Србија), у даљем тексту Стране,
На основу обострано израженог интереса за успо-

стављањем као и продубљивањем пријатељских односа 
и узајамне сарадње која повезује два народа, ирански и 
српски, и два града  Шираз и Нови Сад, а по основу пот-
писаног Писма о намерама о успостављању сарадње између  
Шираза и Новог Сада, 11. маја 2021. године, Град Шираз 
(Исламска Република Иран), колевка древне иранске циви-
лизације, књижевна престоница земље, и културно, уни-
верзитетско, туристичко и научно седиште провинције Фарс, 
и Град Нови Сад (Република Србија), административно, 
економско, културно, универзитетско и научно седиште 
Аутономне покрајине Војводине, руководећи се преговорима 
на највишем нивоу и узимајући у обзир традиционално и 
искрено пријатељство и узајамно поверење свих народа 
који живе у та два града, овим Споразумом усагласили су 
следеће:

Члан 1.

Горе наведена преамбула у овом документу представља 
саставни део овог Споразума и указује на његове циљеве 
и сврху.

Члан 2.
На основу овог Споразума, на темељу узајамности и 

равноправности, заједничка сарадња остварује се између  
Града Шираза и Града Новог Сада у следећем:

Сарадња у области културе, пре свега у светлу избора 
Новог Сада за Европску престоницу културе 2022. године.

Члан 3.

Стране потписници, у оквиру своје надлежности, на 
основу овог Споразума,  максимално ће радити на 
успостављању институционалне сарадње  у области 
пољопривреде,  привреде и туризма, као саставним делом 
привреде, са посебним освртом на размену искустава у 
вези са организовањем и одржавањем традиционалних 
сајамских, привредних и пољопривредних манифестација.

Члан 4.

На основу овог Споразума, заједничка сарадња оства-
рује се између Града Шираза и Града Новог Сада и у сле-
дећим областима:

- Високо образовање, нарочито на нивоу сарадње уни-
верзитета, како међусобном разменом искустава, тако 
и конкретном разменом професора и студената, 
укључујући и подршку учешћа у  светским и европским  
програмима и пројектима,

- Здравствена и социјална заштита,
- Омладинска политика и спорт,
- Управљање градом,
- Заштита и очување животне средине, кроз размену 
експертизе и знања у области управљања природних 
ресурса, као и истраживања у области животне сре-
дине.

Члан 5.

Две стране, такође су сагласне да се овим Споразумом 
максимално унапреди сарадња у области информационих 
технологија, у којој оба града заузимају врло високо место 
у својим регионима.

Члан 6.

Стране потписнице на себе преузимају и обавезу да ће 
учинити све што је у њиховој моћи како би се остварили 
циљеви предвиђени овим Споразумом. Тиме се изражава 
нада и спремност за остваривање и продубљивање кон-
таката, сусрета, размене информација, пријатељства и 
партнерства између становника  Шираза и Новог Сада.

Члан 7.

Реализација Споразума се остварује на начин и према 
поступку предвиђеном законским прописима  Исламске 
Републике Иран и Републике Србије.

Члан 8.

Било какве разлике или сукоби међу Странама који про-
изилазе из тумачења или примене било које одредбе овог 
Споразума решаваће се мирним путем кроз консултације 
или преговоре Страна дипломатским каналима, без упући-
вања било каквој трећој страни или међународном суду.

Члан  9.

Овај Споразум ступа на снагу од дана потписивања.
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Члан 10.

Споразум о разумевању и успостављању сарадње су 
потписале у Ширазу ________________ (по иранском кален-
дару), односно _________________ (по грегоријанском 
календару) по два (2) оригинална примерка на српском, 
персијском и енглеском језику, и сви примерци имају исти 
садржај. У случају одступања у преводима између персијс-
ког и српског текста, предност се даје енглеској верзији.

    За Град Шираз           За Град Нови Сад
(Исламска Република Иран)            (Република Србија)
 __________________                 _____________________
  Сејед Ехсан Аснафи         Милош Вучевић
 Градоначелник Шираза          Градоначелник Новог Сада

Agreement of Understanding on Establishing 
Cooperation between

 the City of Shiraz (the Islamic Republic of Iran) and 
the City of Novi Sad (the Republic of Serbia) 

Preamble
the City of Shiraz (the Islamic Republic of Iran) and The 

City of Novi Sad (the Republic of Serbia), hereinafter referred 
to as the parties, 

On the basis of mutually expressed interest to establish and 
deepen friendly relations and mutual cooperation connecting 
the two peoples, Iranian and Serbian and the two cities, Shiraz  
and Novi Sad, and pursuant to the signed Letter of Intent to 
establish cooperation between Shiraz and Novi Sad on May 
11th 2021, the City of Shiraz  (Islamic Republic of Iran), the 
cradle of ancient Iranian civilization, the literary capital of the 
country and cultural, university, touristic and scientific seat of 
the Fars Province and the City of Novi Sad (Republic of Serbia), 
the administrative, economic, cultural, university and scientific 
seat of the Autonomous Province of Vojvodina,  guided by the 
negotiations at the highest level and taking into consideration 
traditional and sincere friendship and mutual trust of the people 
living in the two cities, have acknowledged the following with 
this Agreement of Understanding:

Paragraph 1

The preamble stated above in this document represents 
the Agreement of Understanding’s integral part and indicates 
its goals and purposes.

Paragraph 2

On the basis of this Agreement of Understanding, and based 
on principles of reciprocity and equality, mutual cooperation is 
hereby realized between the City of Shiraz and the City of Novi 
Sad in the following areas:

Cooperation in the area of culture, primarily in the light of 
the Novi Sad European Capital of Culture 2022.

Paragraph 3

The signing Parties, within their respective competencies, 
pursuant to this Agreement of Understanding, will endeavor to 
their utmost to establish institutional cooperation in the areas 
of agriculture and tourism, as integral parts of the economy, 
with particular emphasis on the exchange of experience 
regarding organization of traditional expo-fair, economic and 
agricultural exhibitions. 

Paragraph 4

Pursuant to this Agreement of Understanding, mutual 
cooperation between the City of Shiraz and the City of Novi 
Sad is also implemented within the following areas as well:

- High education, particularly at the university cooperation 
level, both by mutual exchange of experience, and by 
concrete exchange of professors and students, including 
support of participation in world and European programs 
and projects.

- Healthcare and social protection, 
- Youth policy and sport, 
- City management, 
- Environment protection and preservation through the 

exchange of expertise and know-how in the area of natural 
resources management, as well as in the area of 
environmental research.

Paragraph 5
The two parties have also acknowledged that this Agreement 

of Understanding will improve to the utmost the cooperation in 
the area of information technologies, the area in which both 
cities boast high prestige within their regions.

Paragraph 6
The signing parties assume the responsibility to do their 

utmost in order to realize the goals envisaged by this Agreement 
of Understanding, expressing their hopes and readiness thereby 
to realize and deepen the contacts, meetings, information 
exchanges, friendship and partnership between the citizens of 
Shiraz and Novi Sad. 

Paragraph 7
Realization of the Agreement of Understanding is in the 

manner and according to the procedure stipulated by the 
legislation of the Islamic Republic of Iran and the Republic of 
Serbia. 

Paragraph 8
Any differences or disputes between the parties concerning 

the interpretation and/or implementation and/or application of 
any of the provisions herein will be settled amicably through 
mutual consultations and/or negotiations between the parties 
through diplomatic channels, without reference to any third 
party or international tribunal. 

Paragraph 9
This Agreement of Understanding comes into effect on the 

day of its signing.

Paragraph 10
This Agreement of Understanding was signed by the parties 

in Shiraz on …/…/… Iranian Calendar) corresponding to …/.../.../ 
(Gregorian Calendar) in two original copies in Persian, Serbian, 
and English languages, all texts being equally authentic. In 
case of any divergence between the Persian and Serbian texts, 
the English text will prevail. 

    for the City of Shiraz for the City of Novi Sad
(Islamic Republic of Iran)   (Republic of Serbia)
__________________                 _____________________
Mr. Seyed Ehsan Asnafi      Mr. Miloš Vučević
     Mayor of Shiraz     Mayor of Novi Sad
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Градско веће

58
На основу члана 6. 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), и члана 67. тачка 48. Ста-
тута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада на 114. седници од 21. 
јануара 2022. године, доноси

                                                                      
ПРОГРАМ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2019 – 2022. 

ГОДИНЕ, У 2022. ГОДИНИ

I. Програмом реализације Локалног акционог плана 
политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. 
године, у 2022. години (у даљем тексту: Програм) утврђују 
се активности на реализацији Локалног акционог плана 
политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. 
године („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 7/19 и 55/20) 
(у даљем тексту: ЛАП) које ће се реализовати у 2022. години 
путем програма и пројеката који имају за циљ активно 
учешће младих у друштвеном животу, обезбеђивање ост-
варивања права младих на једнаке шансе, информисање 
младих, подстицање и вредновање толеранције, демокра-
тије, изузетних постигнућа младих, подстицање и развијање 
формалног и неформалног образовања, подстицање и 

стимулисање запошљавања и самозапошљавања младих 
и омладинског предузетништва, унапређивање безбедно-
сти младих, одрживог развоја и здраве животне средине, 
очување и унапређивање здравља младих и других актив-
ности и области од значаја за младе. Програмом се омо-
гућава и израда, доношење и промоција Локалног акционог 
плана политике за младе Града Новог Сада за период 
2023-2026. године.

II.  Средства за реализацију овог Програма планирана 
су у буџету Града Новог Сада за 2022. годину у укупном 
износу од 24.000.000,00 динара, у оквиру  Програма 14: 
Развој спорта и омладине (шифра 1301), ПА: Спровођење 
омладинске политике (шифра 1301-0005), на позицији 
Финансијског плана 373.01, синтетички конто 4819 - Дота-
ције осталим непрофитним институцијама.

III. Средства из тачке II. овог Програма распоредиће се 
путем јавних конкурса које ће расписати Градска управа 
за спорт и омладину - Канцеларија за младе, и то за финан-
сирање:

1) Програма и пројеката којима се остварују циљеви 
дефинисани ЛАП-ом из следећих области:

- Програми и пројекти из области Образовање младих 
који за циљ имају: обезбеђивање услова за развој 
компетенција потребних за активно укључивање више 
младих у друштво, запошљавање и даље образовање, 
кроз квалитетне програме неформалног образовања 
и омладинског рада који прате потребе младих; под-
стицање развоја ваннаставних активности у школама 
и факултетима кроз сарадњу установа формалног 
образовања и удружења младих и за младе; промоцију 
науке и истицање значаја образовања за друштвену 
заједницу, подршку програмима радне праксе кроз 
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међусекторску сарадњу (владин, цивилни и привредни 
сектор).                                                                                                                  

- Програми и пројекти из области Запошљавање мла-
дих који за циљ имају: информисање и подстицање 
младих да унапређују знања и вештине запошљивости, 
са посебним акцентом на повећање обухвата младих 
људи, а посебно младих из осетљивих група; подизање 
капацитета младих за ефикасно управљање каријером 
кроз едукације, кампање и развој програма каријерног 
вођења и саветовања; континуирано спровођење 
активности којима се доприноси популаризацији пре-
дузетништва младих и свих облика самозапошљавања 
и фриленсинга, кроз промоцију примера добре праксе 
младих предузетника и савремених облика самозапо-
шљавања у областима као што су „креативна индус-
трија“ и ИКТ индустрија.

- Програми и пројекти из области Здравље младих који 
за циљ имају: у сарадњи са здравственим институ-
цијама подстицање програма унапређења и заштите 
менталног здравља кроз директну подршку младима; 
едуковање младих о штетности употребе психоактив-
них супстанци кроз креирање иновативних превентив-
них програма; повећање нивоа знања младих о репро-
дуктивном здрављу кроз едукацију иновативним кана-
лима комуникације, који су пријемчиви и доступни 
младима; развијање знања и вештина младих о здра-
вим стиловима живота кроз пружање информација и 
директне услуге за младе и повећање доступности 
примарне здравствене заштите за младе из посебно 
осетљивих група кроз информисање и подршку мла-
дима.

- Програми и пројекти из области Култура и слободно 
време младих који за циљ имају: развијање органи-
зационих капацитета удружења за младе и удружења 
младих која се баве културом, кроз едукативне про-
граме, програме мобилности и програме организацио-
ног развоја; подршку програмима културе који активно 
укључују младе, кроз пројекте у чијој реализацији 
учествују млади; подстицање квалитетног провођа 
слободног времена младих повећањем видљивости 
програма који обезбеђују квалитетно провођење 
слободног времена.

- Програми и пројекти из области Волонтирање и акти-
визам младих који за циљ имају: повећање системског 
утицаја на успостављање подстицајног окружења за 
волонтирање и активизам код младих кроз промоцију 
вредности и добробити волонтирања и активизма за 
појединца и заједницу; омогућавање континуиране 
системске подршке организацијама и  институцијама 
да креирају и реализују квалитетне волонтерске про-
граме који прате принципе волонтерског управљања, 
развијање програма едукације младих за стицање 
вештина и знања за активно учешће у друштву и волон-
тирање.

- Програми и пројекти из области Безбедност младих 
који за циљ имају: унапређивање безбедносне културе 
младих кроз рад са удружењима; унапређивање сте-
пена информисаности младих о узроцима, појавним 
облицима и последицама безбедносних ситуација и 
ризика; унапређење знања и развијање вештина мла-
дих у области безбедности; подстицање отварања 
саветовалишта за помоћ жртвама насиља; израду 
локалног стратешког документа за безбедност младих.

- Програми и пројекти из области Информисање мла-
дих који за циљ имају: развијање инфраструктурне и 
кадровске услове за омладинске инфо центре и омла-
динске инфо раднике како би се подстицао квалитет 
информација, њихова сигурност и доступност право-
времених и проверених информација за младе; 
повећање нивоа информисаности младих о мoгућнoс-
тима и начинима зaпoшљaвaња и личног усавршавања, 
као мoгућнoстима зa мoбилнoст и квaлитeтниje 
прoвoђeњe слoбoднoг врeмeнa кроз механизме инфор-
мисања прилагођене младима; повећање нивоа инфор-
мационе и медијске писмености младих и омогућавање 
адекватног приступа и знања за коришћење нових 
технологија и интернета код осетљивих група младих.

- Програми и пројекти из области Млади у заштити 
животне средине и одрживом развоју који за циљ 
имају: омогућавање стицања практичних знања која 
се спроводе у циљу побољшања стања  животне сре-
дине и обезбеђивање подршке за примену знања и 
запошљавање младих у овим областима; промовисање 
неформалног образовања из области заштите животне 
средине и одрживог развоја информисањем о програ-
мима који се нуде и то на начин који је пријемчив мла-
дима; повећање активног учешћа младих у области 
заштите животне средине и одрживог развоја у про-
цесима доношења одлука и оснаживање и обучавање 
младих да се укључе у развој јавних политика усме-
рених на заштиту животне средине и одрживи развој; 
подизање капацитета удружења младих и удружења 
за младе који се баве овом области кроз едукативне 
програме, и подстицање умрежавања удружења кроз 
заједничко спровођење пројеката са образовним инсти-
туцијама.

- Програми и пројекти из области Социјална политика 
према младима који за циљ имају: повећање нивоа 
информисаности младих о услугама које се реализују 
на локалном нивоу и успостављање механизама 
информисања младих о услугама које могу користити, 
посебно младих из маргинализованих група; подсти-
цање умрежавања организација и институција које се 
баве пружањем социјалних услуга према младима; 
подстицање развоја волонтерских програма пре свега 
у институцијама социјалне заштите и удружењима кроз 
едукације и подршку из области волонтерског мена-
џмента; подстицање развоја превентивне подршке и 
примарне заштите кроз јачање подршке саветодавним 
сервисима за младе (саветовалишта, СОС телефони, 
вршњачке едукације...) као подршка одрживости 
постојећих услуга које су развијене кроз раније пројекте; 
подстицање организовања додатних програма за младе 
из угрожених група који више нису корисници система 
услуга социјалне заштите у процесу успешне инклузије 
у друштвене токове; подстицање превенције дискри-
минације социјално осетљивих група младих кроз 
истраживања, инфоримисање и едукацију о узроцима 
и последицама дискриминације;

2) Програма и пројеката којима се врши мониторинг и 
евалуација програма и пројеката којима су додељена сред-
ства из буџета Града, а којима се остварују циљеви дефи-
нисани ЛАП-ом;

3) Пројекта којим се омогућава израда, доношење и 
промоција Локалног акционог плана политике за младе 
Града Новог Сада за период 2023-2026. године.
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IV. Овај Програм реализују удружења младих, удружења 
за младе и њихови савези у складу са одредбама 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).

V. Надзор над спровођењем овог Програма обавља 
Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија за младе. 

VI. Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија 
за младе подноси  Градском већу Града Новог Сада 
годишњи извештај о реализацији овог Програма.

VII. Овај Програм објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-2/2022-4-II
21. јануар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

59
  На основу члана 69. став 3. Одлуке о уређењу Града 

Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 67/17, 
7/19, 31/19, 59/19, 42/20 и 9/21), а у вези са Одлуком о 
Програму финансирања одређених комуналних делатности, 
као делатности од локалног интереса у 2022. години („Служ-
бени лист Града Новог Сада", број 57/21), Градско веће 
Града Новог Сада на 114. седници од 21. јануара 2022. 
године, доноси      

ПРОГРАМ
 ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 

2022. ГОДИНУ

1.  Програм обезбеђивања јавног осветљења на тери-
торији Града Новог Сада за 2022. годину (у даљем 
тексту: Програм) обухвата: одржавање, адаптацију 
и унапређење објеката и инсталација јавног 
осветљења на територији Града Новог Сада (у даљем 
тексту: Град).

2.  Средства  за реализацију Програма планирана су у 
буџету Града Новог Сада за 2022. гoдину у износу 
од 134.000.000,00 динара и предвиђена су Одлуком 
о Програму финансирања одређених комуналних 
делатности, као делатности од локалног интереса у 
2022. години.

3.  Носилац активности на реализацији Програма је 
правно лице или предузетник коме се повери 
обављање послова обезбеђивања јавног осветљења.

 До поверавања послова обезбеђивања јавног осве-
тљења, послове обезбеђивања јавног осветљења 

обављаће Јавно комунално предузеће за одржавање 
стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, 
као носилац искључивог права, у складу са пропи-
сима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: 
Предузеће).

4. Стручни надзор над реализацијом Програма врши 
Градска управа за грађевинско земљиште и инвес-
тиције (у даљем тексту: Градска управа за инвести-
ције).

5. Програм обухвата услуге на обезбеђивању јавног 
осветљења Града, и то:
• замену сијалица, предспојних справа, заштитних 
стакала и грла у светиљкама,

• замену оштећених стубова и светиљки јавног 
осветљења, као и њихових елемената (лире, 
поклопци, осигурачи, прикључне плоче, предспојне 
справе, лед драјвери и извори светла и сл.), 

• чишћење, антикорозивну заштиту и фарбање сту-
бова јавног осветљења,

• поправке и замене напојних каблова у подземној 
и надземној мрежи јавног осветљења,

• поправке и замене ормана јавног осветљења и 
њихових елемената (осигурачи, склопке, упра-
вљачки уређаји и др.), 

• одржавање и замена елемената декоративног 
осветљења објеката јавне намене,

• евидентирање пријава грађана о неисправности 
јавног осветљења, и

• остале услуге на обезбеђивању јавног осветљења 
по налогу Градске управе за комуналне послове, 
Градске управе за инвестиције и Градске управе 
за инспекцијске послове. 

6. Предузеће, односно правно лице или предузетник 
из тачке 3. овог програма, ће услуге из тачке 5. али-
неја прва овог програма обављати према Плану сис-
темске замене неисправних сијалица и Плану сис-
темске замене свих сијалица, а који су саставни део 
овог програма.

 У случају непредвиђених околности које би могле да 
доведу до угрожавања безбедности и здравља 
грађана План системске замене неисправних сија-
лица може се изменити, уз сагласност Градске управе 
за инвестиције. 

7. Предузеће, односно правно лице или предузетник 
из тачке 3. овог програма, ће услуге из тачке 5. али-
неја од друге до шесте овог програма обављати по 
потреби, а по налогу Градске управе за инвестиције.

8. Хаваријске интервенције на обезбеђивању јавног 
осветљења Предузеће, односно правно лице или 
предузетник из тачке 3. овог програма, ће обављати 
свакодневно, а по налогу Градске управе за инвес-
тиције. Хаваријске интервенције обухватају замену 
осигурача, размршење надземне мреже, превези-
вање мреже, превезивање хаварисаног стубног места, 
израду кабловских спојница на оштећеној инстала-
цији  и санирање свих осталих хаварија које проуз-
рокују нефункционалност јавног осветљења.)

9. Овај програм објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.
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ПЛАН СИСТЕМСКЕ ЗАМЕНЕ НЕИСПРАВНИХ СИЈАЛИЦА

Назив реона/насеља Термин I Термин II

ЦЕНТАР мај децембар

ТВРЂАВА јун новембар

БАНАТИЋ, ГРБАВИЦА фебруар август

ДЕТЕЛИНАРА фебруар септембар

ПОДБАРА март септембар

САЛАЈКА април октобар

КЛИСА април септембар

ПЕТРОВАРАДИН фебруар октобар

ЛИМАН април новембар

НОВО НАСЕЉЕ фебруар септембар

ТЕЛЕП фебруар децембар

АДИЦЕ март децембар

ШАНГАЈ април октобар

КАЋ фебруар август

БУДИСАВА фебруар новембар

КОВИЉ мај децембар

СРЕМСКА КАМЕНИЦА април децембар

БУКОВАЦ март август

ЛЕДИНЦИ мај септембар

ВЕТЕРНИК април новембар

ФУТОГ март новембар

БЕГЕЧ март септембар

РУМЕНКА фебруар август

КИСАЧ март октобар

СТЕПАНОВИЋЕВО април октобар

ЧЕНЕЈ фебруар септембар

ПЛАН СИСТЕМСКЕ ЗАМЕНЕ СВИХ СИЈАЛИЦА 

Назив улице/реона/насеља Термин

БУЛЕВАР ЕВРОПЕ – II ФАЗА фебруар-април

ВЕТЕРНИК март

БЕГЕЧ април

МИШЕЛУК април

ЛИМАНИ И КАМПУС - II ФАЗА април-јун

ЛИМАНСКИ ПАРК мај

ХАЈДУК ВЕЉКОВА мај

ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА мај

РУМЕНКА јун

ФУТОШКИ ПУТ јун

РЕОН КОД ХОТЕЛА „ПАРК“ јун

ФУТОШКИ ПАРК јул

ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПАРК јул

БУКОВАЦ, БЕОГРАДСКИ КЕЈ август

МОСТ СЛОБОДЕ август

БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА - II ФАЗА септембар

РУМЕНАЧКА УЛИЦА септембар

ТЕМЕРИНСКА УЛИЦА - II ФАЗА октобар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2022-11-II
21. јануар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

60
На основу члана 13. став 3. Одлуке о јавним паркира-

лиштима на територији Града Новог Сада ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 
50/10, 44/11, 38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 
61/17, 42/18, 59/18, 61/19, 9/21 и 24/21), Градско веће Града 
Новог Сада, на 114. седници од 21. јануара 2022. године, 
доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ВОЗИЛА 
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују услови, начин и 
поступак за коришћење паркинг-места за возила особа са 
инвалидитетом на територији Града Новог Сада.

Члан 2.

Паркинг-место за возила особа са инвалидитетом (у 
даљем тексту: паркинг место) могу да користе лица која 
имају оштећење или губитак екстремитета битних за упра-
вљање возилом најмање 70%, лица оболела од дистрофије, 
параплегије, квадриплегије, церебралне парализе и мул-
типле склерозе, лица која имају оштећење вида најмање 
90%, ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инва-
лиди рата од I до IV групе инвалидности и лица на дијализи.
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Члан 3.

Подносилац захтева за коришћење паркинг места може 
да буде особа са инвалидитетом или лице које живи у 
заједничком домаћинству са особом са инвалидитетом (у 
даљем тексту: члан заједничког домаћинства).

Под чланом заједничког домаћинства, у смислу овог 
правилника, сматра се: родитељ, брачни друг, ванбрачни 
партнер, дете, усвојилац, старатељ, хранитељ особе са 
инвалидитетом, као и друго лице које живи у заједничком 
домаћинству са особом са инвалидитетом и има пребива-
лиште на истој адреси. 

Члан 4.

Право на коришћење паркинг-места подносилац захтева 
може да оствари под следећим условима:

- да има пребивалиште на територији Града Новог Сада,
- да је власник или корисник возила на основу уговора 
о лизингу или на основу пуномоћи,

- да је возило регистровано на особу са инвалидитетом 
или на члана заједничког домаћинства.

Члан 5.

Захтев за коришћење паркинг места подноси се Градској 
управи за социјалну и дечију заштиту (у даљем тексту: 
Градска управа), путем Писарнице Градске управе за опште 
послове,  путем електронске поште pisarnica@uprava.
novisad.rs или путем портала еУправе https://euprava.gov.
rs/usluge/7075. 

Члан 6.

Уколико захтев подноси особа са инвалидитетом при-
лаже следеће доказе:

1.  фотокопију личне карте;
2.  фотокопију саобраћајне дозволе, уговор о лизингу 

или пуномоћ;
3.  фотокопију возачке дозволе;
4.  доказ о телесном оштећењу, болести или инвалиди-

тету:
4.1.  за лица која имају оштећење или губитак екстре-

митета битних за управљање возилом најмање 
70%, лица оболела од дистрофије, параплегије, 
квадриплегије, церебралне парализе и мултипле 
склерозе, и лица која имају оштећење вида нај-
мање 90%: 

-  решење или потврду Републичког фонда за пен-
зијско и инвалидско осигурање или центра за 
социјални рад којим је утврђен степен телесног 
оштећења; 

4.2. за лица на дијализи:
-   налаз лекара специјалисте у коме се недвосмис-
лено описује стање подносиоца захтева и наводи 
врста инвалидитета/болести; 

4.3. за ратне и мирнодопске војне инвалиде, цивилне 
инвалиде рата од I до IV групе инвалидности: 

-  решење управе надлежне за послове борачко-ин-
валидске заштите којим је утврђено одговарајуће 
својство.

Члан 7.

Уколико захтев подноси члан заједничког домаћинства, 
прилаже доказе за себе као подносиоца захтева и за особу 
са инвалидитетом.

1) За себе као подносиоца захтева прилаже:
1. фотокопија личне карте;
2. фотокопија саобраћајне дозволе, уговор о лизингу 
или пуномоћ;

3. фотокопија возачке дозволе;
4. доказ да је члан заједничког домаћинства: фото-
копија личне карте или пријава пребивалишта за 
малолетно дете, фотокопија извода из матичне 
књиге рођених односно венчаних, решење о 
стављању детета под старатељство или решење 
о смештају детета у хранитељску породицу.

2) За особу са инвалидитетом прилаже:
1. фотокопија личне карте; 
2. један од доказа наведених у члану 6. тачка 4. овог 
правилника. 

Члан 8.

Посебно обележена паркинг-места могу да користе и 
установе, организације и удружења особа са инвалидите-
том, за једно возило. 

Уз захтев за коришћење паркинг-места из става 1. овог 
члана прилаже се:

- копија решења о оснивању односно регистрацији уста-
нове, организације односно удружења, и

- фотокопија саобраћајне дозволе или уговора о лизингу, 
односно пуномоћ.

Члан 9.

О захтевима за коришћење паркинг-места решава у 
првом степену Градска управа, у року од осам дана од дана 
пријема уредног захтева са документацијом.

По жалби против решења Градске управе решава Град-
ско веће Града Новог Сада.

Члан 10.

Примерак решења којим се признаје право на коришћење 
паркинг-места Градска управа доставља Јавном комунал-
ном предузећу „Паркинг сервис“ Нови Сад, које кориснику 
издаје налепницу за означавање возила особе са инвали-
дитетом, односно члана заједничког домаћинства (у даљем 
тексту: паркинг-налепница).

Паркинг-налепница се може преузети непосредно у 
просторијама Јавног комуналног предузећа „Паркинг сер-
вис“ Нови Сад, или се доставља поштом, уколико се при-
ликом подношења захтева лице тако определило.

Члан 11.

Захтев за остваривање права на коришћење пар-
кинг-места за текућу годину подноси се најкасније до 31. 
марта текуће године.

Решење о признавању права на коришћење пар-
кинг-места важи за текућу годину.
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Градска управа води евиденцију о корисницима којима 
је на основу решења у текућој години издата паркинг-на-
лепница.

Члан 12.

Подносилац захтева који је остварио право на пар-
кинг-налепницу у складу са овим правилником дужан је да 
о свакој промени која је од утицаја на остваривање права 
обавести Градску управу, у року од 15 дана од дана настале 
промене.

Подносилац захтева који оствари право на основу неис-
тинитих или нетачних података, или непријављивањем 
промена које утичу на престанак права, дужан је да надо-
кнади штету, у складу са законом.

Члан 13.

Изузетно, за 2022. годину лица из члана 6. тачка 4.1. 
алинеја прва овог правилника, као доказ достављају налаз 
лекара специјалисте у коме се недвосмислено описује 
стање подносиоца захтева и наводи врста телесног 
оштећења, инвалидитета односно болести, или решење 
односно потврду Републичког фонда за пензијско и инва-
лидско осигурање или центра за социјални рад којим је 
утврђен степен телесног оштећења.

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 53/2022-II
21. јануар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.  

61
На основу члана 41. став 2. 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, 9/21 и 
56/21), Градско веће Града Новог Сада на 114. седници 
одржаној 21. јануара 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА НОВОГ 

САДА У 2022. ГОДИНИ

I. У Програму унапређења социјалне заштите Града 
Новог Сада у 2022. години („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 1/22), у тачки V. подтачка 1. у табели Назив 
програма под редним бројем 9 мења се и гласи: „Сервис 
подршке деци и младима са психолошким и психијатријс-
ким тешкоћама и њиховим породицама“.

У подтачки 3. у табели Назив програма под редним 
бројем 2 мења се и гласи: „Центар за бескућнике и бескућ-
нице“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-35/2022-II
21. јануар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.  

62
На основу члана 13. 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), Град-
ско веће Града Новог Сада на 114. седници од 21. јануара 
2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм јавне хигијене за 2022. 
годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Чистоћа“ Нови Сад, донео на 32. седници одржаној 4. 
јануара 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2022-3-II
21. јануар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.  

63
На основу члана 9. став 2. Одлуке о обављању кому-

налне делатности одржавање јавних зелених површина 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 
63/14, 74/16, 16/18, 31/19 и 59/19), Градско веће Града 
Новог Сада на 114. седници од 21. јануара 2022. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА ЗА 2022. ГОДИНУ
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I. Даје се сагласност на Програм одржавања јавних зеле-
них површина за 2022. годину, који је Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донео 
на 286. седници одржаној 5. јануара 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 352-1/2022-13-II
21. јануар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.  

64
На основу чл. 18. став 2. и 19. став 2. Одлуке о обављању 

делатности зоохигијене („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59/19), Градско веће Града 
Новог Сада на 114. седници од 21. јануара 2022. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ И ПОСЛОВА 

КОЈИ СЕ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ 
КАРАНТИНА ЗА 2022. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм делатности зоохигијене 
и послова који се обављају у оквиру карантина за 2022. 
годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног преду-
зећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“, Нови Сад, донео 
на 147. седници одржаној 4. јануара 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2022-5-II
21. јануар 2022. 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 114. седници од 21. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I.  ЗОРИЦА ШИЈАК, дипломирани математичар-мате-

матика финансија, поставља се за в.д. начелника Градске 
управе за културу, почев од 24. јануара 2022. године, до 
постављења начелника Градске управе за културу, по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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 пропи-
сано 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, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, еће може 
поставити вршиоца дужности – службеника у радном односу 
на неодређено време 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 Зорица Шијак, дипломирани матема-
тичар – математика финансија, у време постављања за 
вршиоца дужности има статус службеника и положен 
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца 
дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је 
одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-3/ć
21. јануар 2022. 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 114. седници од 21. јануара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  САША БИЛИНОВИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. начелника Градске управе за привреду, почев од 
24. јануара 2022. године, до постављења начелника Град-
ске управе за привреду, по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким 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, еће може 
поставити вршиоца дужности – службеника у радном односу 
на неодређено време 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 Саша Билиновић, дипломирани прав-
ник, у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника и положен државни стручни испит, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-3/č
21. јануар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 61.став 1. тачка 10. Статута Града 

Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 11/19), 
а у вези са чланом 100. став 3. Закона о заштити животне 
средине (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 135/04, 
36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 
14/16, 76/18 и 95/18-др.закон и 95/18-др закон), Градона-
челник Града Новог Сада, по прибављеној сагласности 
Министарства заштите животне средине број: 401-00-30/22-
08 од 10.01.2022. године, доноси

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
ЗА 2022. ГОДИНУ
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Овај програм објавити у ''Службеном листу Града Новог 
Сада''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2021-81-II
18. јануар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

68
На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бој 11/19), 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА 

КАДРОВСКИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ 

САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. Даје се претходна сагласност за доношење Кадровс-
ког плана Предшколске установе „Радосно детињство“ 
Нови Сад за радну 2022. годину, на основу Предлога Кадров-
ског плана који је  поднео директор Предшколске установе 
„Радосно детињство“ Нови Сад, број: 6593/01 од 29. децем-
бра 2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-2/2021-934-II
14. јануар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

69
На основу  члана 3. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
7/18 и 2/19), а у складу са Закључком Градоначелника, број: 
II-020-2/2021-13830 од 29.12.2021. године, Градска управа 
за социјалну и дечију заштиту расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ КОЈИ СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД 

НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 

буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинан-
сирање програма удружења грађана у области социјалне 
заштите, који су од интереса за Град Нови Сад, за 2022. 
годину (у даљем тексту:  Конкурс), чији основни циљеви 
доприносе развоју иновативних услуга, унапређењу 
постојећих услуга или утичу на већи обухват корисника у 
постојећем систему социјалне заштите, и то по следећим 
групама приоритета:

1. програми удружења грађана које реализују удру-
жења слепих, слабовидих и глувих особа, особа обо-
лелих од параплегије, дистрофије, церебралне и 
дечије парализе и мултипле склерозе, ментално недо-
вољно развијених особа, особа оболелих од аутизма 
и дауновог синдрома, инвалида рада, бораца, цивил-
них инвалида рата, ратних војних инвалида и ратних 
и мирнодопских војних инвалида, ради обезбеђивања 
континуираног рада ових удружења на задовоља-
вању потреба својих чланова, 

2. програми дневне подршке у заједници који имају 
за циљ унапређење положаја особа са инвалидите-
том, особа оболелих од ретких и тешких хроничних 
болести и чланова њихових породица, старих особа, 
лечених зависника, особа лечених од психоза и особа 
оболелих од ХИВ-а, и свих осталих социјално угро-
жених група, 

3. програми подршке за самосталан живот у друштву 
особа са инвалидитетом, 

4. програми подршке породици са децом којима се 
унапређују капацитети породице и обезбеђују услови 
да деца редовно похађају наставу у школи, заштита 
деце од злостављања, занемаривања и трговине 
људима, 

5. програми саветодавно-терапијске, социјално-еду-
кативне и рехабилитационо-терапијске подршке 
ради побољшања квалитета живота или ублажавања 
неповољних животних околности различитих соци-
јално угрожених група или појединаца, и програми 
заштите и унапређења положаја свих осталих 
социјално угрожених група и појединаца у складу са 
Законом, сензибилизација јавности, послодаваца и 
потенцијалних донатора за проблеме наведених 
социјалних група, као и програми који доприносе реа-
лизацији Акционог плана приступачности Града Новог 
Сада. 

II.  УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА 
     ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На Конкурсу може да учествује удружење:
- које је уписано у регистар надлежног органа (АПР) у 
складу са законом;
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- које има седиште на територији Града Новог Сада;
- чији корисници програма имају пребивалиште/бора-
виште на територији Града Новог Сада;

- чији се циљеви, према статутарним одредбама, ост-
варују у области социјалне заштите и чији је програм 
садржински из области социјалне заштите;

- које је директно одговорно за припрему и реализацију 
програма;

- које није у поступку ликвидације, стечајном поступку 
или под привременом забраном обављања делатности;

- које нема блокаду рачуна, пореска дуговања или дуго-
вања према организацијама социјалног осигурања;

- која се не финансирају по другим основама из буџета 
Града Новог Сада за исти програм којим аплицирају 
на овај Конкурс, осим у случају недостајућих средстава. 

III.  ИЗНОС И НАМЕНА СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ 
       ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ  СУФИНАНСИРАЊЕ 
       ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Средства за финансирање или суфинансирање програма 
из тачке I. овог Конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 56/21), у укупном износу од  60.000.000,00 
динара, и то за следеће приоритете:

1.  програми удружења грађана, у укупном износу од 
25.000.000,00 динара, 

2.  програми дневне подршке у заједници, у укупном 
износу од 15.000.000,00 динара, 

3.  програми подршке за самосталан живот у друштву 
особа са инвалидитетом, у укупном износу од 
5.000.000,00 динара, 

4.  програми подршке породици са децом, у укупном 
износу од 2.000.000,00 динара, 

5.  програми саветодавно-терапијске, социјално-еду-
кативне и рехабилитационо-терапијске подршке, 
у укупном износу од 13.000.000,00 динара.

IV. РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Средства се додељују за програме који ће се реализо-

вати најкасније до 31. децембра 2022. године.

V.  KРИТЕРИЈУМИ И БЛИЖА МЕРИЛА ЗА ИЗБОР 
       ПРОГРАМА 

Избор програма који ће се финансирати или суфинан-
сирати средствима из буџета Града Новог Сада, врши се 
применом следећих критеријума:

1. Критеријуми за избор програма који ће бити финан-
сирани или суфинансирани на Конкурсу:

- референце програма: област у којој се реализује про-
грам, дужина трајања програма, број корисника про-
грама, могућност развијања програма и његова одр-
живост;

- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног 
интереса, степен унапређења стања у области, односно 
групи приоритета у коју се програм спроводи;

- суфинансирање програма из других извора: сопстве-
них прихода, буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине или ЈЛС, фондова Европске уније, поклона, 

донација, легата, кредита и друго, у случају недос-
тајућег дела средстава за финансирање програма;

- законитост и ефикасност коришћења средстава и одр-
живост ранијих програма: ако су раније коришћена 
средства буџета Града Новог Сада и ако јесу, да ли 
су испуњене уговорне обавезе.

2. Ближа мерила за избор програма: 
- релевантност програма;
- циљеви који се постижу;
- изводљивост програма;
- одрживост програма; 
- иновативност програма;
- очекивани резултати и ефекти програма;
- јасно дефинисане циљне групе корисника;
- капацитети за реализацију програма; 
- период постојања удружења – организације;
- континуитет коришћења средстава.

Начин бодовања и друге чиниоце који су од утицаја на 
вредновање програма и који су специфични за одређену 
област утврђује Комисија за стручну процену програма 
удружења грађана у области социјалне заштите који су од 
интереса за Град Нови Сад (у даљем тексту: Комисија).

VI. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Конкурсна документација се попуњава na српском језику, 

ћириличним писмом, на персоналном рачунару и на про-
писаним обрасцима који се могу преузети на званичној 
интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.
rs), обавезном документацијом и другом документацијом 
која се може приложити уз пријаву.

Обавезна конкурсна документација садржи:
- Пријаву (Образац 1), са приложеним:  

1. Предлогом програма (Образац 2);
2. Планом активности (Анекс 1)
3. Буџетом програма (Анекс 2); 
4. Наративним приказом буџета програма (Анекс 3);
5. Изјавом предлагача програма (Образац 3);
6. Изјавом партнера програма (Образац 3а) 
 (уколико се програм реализује са партнером – за сваког 

партнера посебна изјава);
7. Изјавом о непостојању сукоба интереса корисника 
средстава (Образац 4);

8. Фотокопијом статута удружења;
9. Фотокопијом интерног акта о антикорупцијској  
политици; 

10.  Фотокопијом решења Агенције за привреднe регистре 
 (удружење може приложити или у пријави навести да 

орган прибави по службеној дужности);
11. Фотокопијом споразума о партнерству или сарадњи 
 (уколико се програм реализује са партнерима или са 

образовно-васпитном установом уколико се реализује 
програм у који су укључена деца); 

- CD или USB са снимљеном обавезном конкурсном 
документацијом.
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Уз конкурсну документацију може се приложити:
- друга документација (препоруке, споразуми, лиценце 

и др.). 
Градска управа за социјалну и дечију заштиту по служ-

беној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регис-
тар надлежног органа и да ли се, према статутарним одред-
бама, циљеви удружења остварују у области социјалне 
заштите, као и предложени програм.

Конкурсна документација се на враћа. 

VII.  НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверен и одштампан Образац пријаве са пратећом оба-
везном конкурсном документацијом, електронска верзија 
документације и пожељна пратећа документација дос-
тављају се у затвореној коверти, са назнаком:

„За Јавни конкурс за доделу средстава из буџета 
Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање 

програма удружења грађана у области социјалне 
заштите, који су од интереса за Град Нови Сад, 

за 2022. годину
Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града 

Новог Сада
– НЕ ОТВАРАТИ“

и истакнутим називом подносиоца програма.

Пријава се подноси препорученом пошиљком, путем 
курирске службе или лично на адресу: Писарница Градске 
управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1.

Удружење може бити предлагач максимално два про-
грама у оквиру Конкурса.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело 
удружење које не испуњава услове за учешће на Конкурсу, 
неће се разматрати.

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно 
представљени програми или остала конкурсна документа-
ција, као и пријаве које нису поднете на прописаним обрас-
цима, неће се разматрати.

VIII.  РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА 
         КОНКУРС, ПОСТУПАК И ОДЛУЧИВАЊЕ О 
         ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА 
         РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Рок за подношење пријава на Конкурс је од 31. децем-
бра 2021. године до 14. јануара 2022. године. 

Поступак Конкурса спровешће Комисија, коју образује 
и именује Градоначелник Града Новог Сада.

Комисија утврђује Предлог листе програма од интереса 
за Град Нови Сад у области социјалне заштите за 2022. 
годину (у даљем тексту: Предлог листе програма), у року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и 
објављује га на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs), на Порталу еУправа и оглас-
ној табли Скупштине Града Новог Сада.

Учесници Конкурса, у року од три дана од дана објављи-
вања Предлога листе програма, имају право да изврше 
увид у поднете пријаве на Конкурс.

Учесници Конкурса, у року од осам дана од дана објављи-
вања Предлога листе програма, имају право да поднесу 
приговор. 

Одлуку о приговору доноси Комисија, у року од 15 дана 
од дана истека рока за подношење приговора и одлука 
Комисије је коначна. 

Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града 
Новог Сада, у року од 30 дана, од дана истека рока за 
подношење приговора.

 
IX. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Све додатне информације у вези са пријављивањем на 
Конкурс могу се добити путем телефона број: 021/4882-722 
и 021/4882-885 или путем електронске поште: 

- vesna.djuric@uprava.novisad.rs,
- radovan.gajic@uprava.novisad.rs

 Конкурс објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“, 
на званичној интернет презентацији Града Новог Сада 
(www.novisad.rs), на Порталу еУправа и огласној табли 
Скупштине Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну
и дечију заштиту   
Број: XIII-2455/2021-1
30. децембар 2021. године
НОВИ САД     

в.д. начелника
 др Лидија Томаш, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА 

 У УЛИЦИ ФИЛИПА ВИШЊИЋА 
У НОВОМ САДУ

I. Одређује се опште паркиралиште за путничке ауто-
мобиле у Улици Филипа Вишњића у Новом Саду, од Улице 
Марка Миљанова до Улице Јаше Игњатовића.

Паркиралиште из става 1. има капацитет 32 паркинг 
места за путничка возила.
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II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном 
пројекту број ПС0510 из новембра 2021. године, који је 
израдио Паркинг сервис.

III. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене сао-
браћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализа-
ције.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције.

V. Рок за извршење овог решења је 18.2.2022. 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-34-244/2022
18. јануар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с. р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

НАРОДНОГ ФРОНТА БР.22 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици Народног 
фронта бр.22 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 Саобраћај-
ним пројектом број ПС0522 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 сао-
браћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализа-
ције. 

V. Рок за извршење овог решења је 17.2.2022. 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-34-228/2022
17. јануар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с. р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ НА ФУТОШКОМ 

ПУТУ БР.32А У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту на Футошком путу бр.32а 
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 Саобраћај-
ним пројектом број ПС0520 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 сао-
браћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализа-
ције. 

V. Рок за извршење овог решења је 17.2.2022. 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-34-227/2022
17. јануар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с. р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ НА БУЛЕВАРУ 

ЕВРОПЕ БР.13 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту на Булевару Европе 
бр.13 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 Саобраћај-
ним пројектом број ПС0523 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 сао-
браћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализа-
ције. 

V. Рок за извршење овог решења је 17.2.2022. 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-34-226/2022
17. јануар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с. р.

74
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ НА 
БЕОГРАДСКОМ КЕЈУ БР. 21 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту на Београдском кеју 
бр.21 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 Саобраћај-
ним пројектом број ПС0518 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 сигнали-
зације. 

V. Рок за извршење овог решења је 17.2.2022. 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-34-225/2022
17. јануар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с. р.

75
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

АЛЕКСЕ ШАНТИЋА БР.12 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Уулици Алексе Шан-
тића бр.12 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 Саобраћај-
ним пројектом број ПС0521 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 
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саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнали-
зације. 

V. Рок за извршење овог решења је 17.2.2022. 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-34-224/2022
17. јануар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с. р.

76
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени 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, 54/2020 и 58/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 
УЛИЦИ ДИМИТРИЈА АВРАМОВИЋА У 

НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање успоривача брзине, сао-
браћајне сигнализације и стубића у Улици Димитрија Авра-
мовића у Новом Саду.

II. Успоривачи брзине, саобраћајна сигнализација и сту-
бићи се постављају у складу са Техничким регулисањем 
саобраћаја број: С-490/21 из децембра 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 инвес-
тиције организује реализацију тачке I. овог решења.

IV. Рок за извршење овог решења је 18.2.2022. 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-34-245/2022 
18. јануар 2022. 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 ("Служ-
бени 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, 54/2020 и 58/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 

ПРИЛАЗУ ТРЖНОМ ЦЕНТРУ „ПРОМЕНАДА“ 
У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја на прилазу 
тржном центру „Променада“ у Новом Саду од стране Буле-
вара ослобођења према источној трибини стадиона 
„Карађорђе“.

II. Саобраћајна сигнализација се поставља и уклања у 
складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: ПС0517 
из децембра 2021. године, који је израдио ЈКП "Паркинг 
сервис" Нови Сад.

III. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвес-
тиције организује реализацију тачке I. овог решења.

IV. Рок за извршење овог решења је 18.2.2022. 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-34-246/2022
18. јануар 2022. 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 ("Служ-
бени 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 САОБРАЋАЈНОГ 
ОГЛЕДАЛА НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА 

УСТАНИЧКА И РАДОЈА ДОМАНОВИЋА У 
НОВОМ САДУ
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I. Одређује се постављање саобраћајног огледала на 
раскрсници улица Устаничка и Радоја Домановића у Новом 
Саду.

II. Саобраћајна огледала се постављају у складу са 
Техничким регулисањем саобраћаја број: С-008/22 од 
13.1.2022. године које је израдило Одељење за развој и 
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

III. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвес-
тиције организује реализацију тачке I. овог решења.  

IV. Рок за извршење овог решења је 20.2.2022. 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-34-316/2022
20. јануар 2022. 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 ("Служ-
бени 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, 54/2020 и 58/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНОГ 
ОГЛЕДАЛА НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА 

ВЕТРОВИТА И ЛЕПТИРОВА У ВЕТЕРНИКУ

I. Одређује се постављање саобраћајног огледала на 
раскрсници улица Ветровита и Лептирова у Ветернику.

II. Саобраћајна огледала се постављају у складу са 
Техничким регулисањем саобраћаја број: С-007/22 од 
13.1.2022. године које је израдило Одељење за развој и 
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

III. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвес-
тиције организује реализацију тачке I. овог решења.  

IV. Рок за извршење овог решења је 2.2.2022. 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-34-318/2022
20. јануар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, 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
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. У Одлуци о Програму инвестиционих активности и 
услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ 
Нови Сад за 2022. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 57/21), у Програму, који је саставни део ове 
одлуке у табели: „УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ“ у колони 
„НАЗИВ ГРОБЉА“, поднаслов „ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА:“, 
замењује се поднасловом „ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И 
ГРОБАЉА:“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-450-1-I
21. јануар 2022. године
НОВИ САД 

Секретар
Марко Радин, с.р. 
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Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

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

Скупштина
57 Одлука о успостављању сарадње између 
 Града Новог Сада, Република Србија и 
 Града Шираза, Исламска Република Иран 43

Градско веће
58 Програм реализације Локалног акционог 
 плана политике за младе Града Новог 
 Сада за период 2019 – 2022. године, у 
 2022. години 48
59 Програм обезбеђивања јавног осветље-
 ња на територији Града Новог Сада за 
 2022. годину 50
60 Правилник о условима, начину и поступку 
 за коришћење паркинг места за возила 
 особа са инвалидитетом  51
61 Решење о изменама Програма унапре-
 ђења социјалне заштите Града Новог 
 Сада у 2022. години 53
62 Решење о давању сагласности на Про-
 грам јавне хигијене за 2022. годину 53
63 Решење о давању сагласности на Про-
 грам одржавања јавних зелених повр-
 шина за 2022. годину 53
64 Решење о давању сагласности на Про-
 грам делатности зоохигијене и послова 
 који се обављају у оквиру карантина за 
 2022. годину 54
65 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за културу (Зорица Шијак) 54
66 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за привреду (Саша 
 Билиновић) 55

Градоначелник
67 Програм коришћења средстава буџетског 
 фонда за заштиту животне средине Града 
 Новог Сада за 2022. годину 55
68 Решење о давању претходне сагласности 
 на Кадровски план Предшколске установе 
 „Радосно детињство“ Нови Сад за 2022. 
 годину 62

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
69 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за финанси-
 рање или суфинансирање програма 
 удружења грађана у области социјалне 
 заштите који су од интереса за Град 
 Нови Сад за 2022. годину 62

Градска управа за саобраћај и путеве
70 Решење о одређивању општег парки-
 ралишта у Улици Филипа Вишњића у 
 Новом Саду 64
71 Решење о одређивању паркинг-места за 
 возила особа са инвалидитетом на јав-
 ном паркиралишту у Улици Народног 
 фронта бр. 22 У Новом Саду  65
72 Решење о одређивању паркинг-места за 
 возила особа са инвалидитетом на јав-
 ном паркиралишту на Футошком путу 
 бр.32а у Новом Саду  65
73 Решење о одређивању паркинг-места за 
 возила особа са инвалидитетом на јав-
 ном паркиралишту на Булевару Европе 
 бр.13 у Новом Саду  66
74 Решење о одређивању паркинг-места за 
 возила особа са инвалидитетом на јав-
 ном паркиралишту на Београдском кеју 
 бр. 21 у Новом Саду  66
75 Решење о одређивању паркинг-места за 
 возила особа са инвалидитетом на јав-
 ном паркиралишту у Улици Алексе Шан-
 тића бр.12 у Новом Саду  66
76 Решење о измени режима саобраћаја у 
 Улици Димитрија Аврамовића у Новом Саду 67
77 Решење о измени режима саобраћаја на 
 прилазу тржном центру „Променада“ у 
 Новом Саду 67
78 Решење о постављању саобраћајног 
 огледала на раскрсници улица Устаничка 
 и Радоја Домановића у Новом Саду 67
79 Решење о постављању саобраћајног 
 огледала на раскрсници улица Ветровита 
 и Лептирова у Ветернику 68

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“
— Исправка Одлуке о Програму инвестици-
 оних активности и услуга из делатности 
 Јавног комуналног предузећа „Лисје“ 
 Нови Сад за 2022. годину 68


