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На основу члана 11. став 1. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 3. 
став 1. Одлуке о Фебруарској награди Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 16/98), Скупштина 
Града Новог Сада на XXIV седници од 26. јануара 2022. 
године, доноси

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ФЕБРУАРСКЕ НАГРАДЕ 

ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ

I

Фебруарска награда Града Новог Сада за 2021. годину 
додељује се

СТЕВАНУ ДИВЈАКОВИЋУ
КОМПОЗИТОРУ

за предан и посвећен визионарски рад, преточен у ком-
позиције, које остављају неизбрисив траг на уметничкој 
сцени Града Новог Сада.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-18/2022-I
26. јануар 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

Градско веће

81
На основу члана 2. Одлуке о одређивању органа Града 

Новог Сада надлежног за утврђивање подручја основних 
школа за упис деце (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 61/17), на предлог Градске управе за образовање, 
Градско веће Града Новог Сада, на 116. седници од 31. 
јануара 2022. године, утврђује

 
ПОДРУЧЈА

ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА УПИС ДЕЦЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 

ШКОЛСКУ 2022/23.  ГОДИНУ

Тачка 1.

Подручја основних школа за упис деце на територији 
Града Новог Сада за школску 2022/23. годину, на основу 
којих се деца уписују у први разред одређене основне школе  
утврђују се на следећи начин:

1. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Ђoрђe Нaтoшeвић“ Нови 
Сад oбухвaтa слeдeћe улицe: Tрг нeзнaнoг jунaкa, Булeвaр 
Mихajлa Пупинa-пaрни брojeви, Др Лaзe Стaнojeвићa, 
Mилeтe Jaкшићa, Вaсe Стajићa – нeпaрни брojeви oд 1 дo 
13 и пaрни брojeви oд 2 дo 20/д, Пaвлa Симићa, Tрг гaлeриja, 
Вojвoђaнских бригaдa, Mирoслaвa Aнтићa,Tрг Фeхeр 
Фeрeнцa, Пoлитa Дeсaнчићa, Влaдикe Плaтoнa, Joвaнa 
Ђoрђeвићa, Стeвaнa Mусићa, Илиje Вучeтићa, Стeвaнa 
Брaнoвaчкoг, Joвaнa Бoшкoвићa, Вojвoдe Mишићa, Сoњe 
Maринкoвић, Кej жртaвa рaциje, Maксимa Гoркoг – нeпaрни 
брojeви oд 3 дo крaja улицe и пaрни oд 6 дo крaja улицe, 
Сутjeскa, Рaдничкa, Лoвћeнскa, Стрaжилoвскa, Жaркa 
Здрeњaнинa – пaрни брojeви oд 4 дo крaja улицe, Крaљa 
Aлeксaндрa, Нaрoдних хeрoja и Булeвaр цaрa Лaзaрa – 
пaрни брojeви oд 2 дo брoja 48.

2. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Joвaн Пoпoвић“ Нови 
Сад oбухвaтa слeдeћe улицe: Нaрoднoг фрoнтa – пaрни 
брojeви oд 2 дo 12 и нeпaрни oд 1 дo 19, Др Ивaнa Рибaрa, 
Блaгoja Пaрoвићa, Булeвaр цaрa Лaзaрa – нeпaрни брojeви 
oд 5 дo 17, Бoшкa Бухe, Mилицe Стojaдинoвић Српкињe, 
Булeвaр oслoбoђeњa – нeпaрни брojeви oд 127 дo крaja 
улицe, Дрaгишe Брaшoвaнa, Рaвaничкa, Рeсaвскa, Фруш-
кoгoрскa, Дрaгe Спaсић, Струмичкa, Сунчaни кej, Дајане 
Бекли, Влaдислaвa Кaћaнскoг, Mилкe Гргурoвe, Jиречeкoвa, 
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Др Вaсe Сaвићa, Вeљкa Пeтрoвићa, Др Илиje Ђуричићa, 
Др Симe Mилoшeвићa, Влaдимирa Пeрићa Вaлтeрa и Tрг 
Дoситeja Oбрaдoвићa.

3. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Ивo Лoлa Рибaр“ Нови 
Сад oбухвaтa слeдeћe улицe: Булeвaр крaљa Пeтрa I – 
нeпарни брojeви  oд 1 дo 17, Булeвaр oслoбoђeњa – нeпaрни 
брojeви oд  33 дo 77, Брaћe Joвaндић, Крaљeвићa Maркa 
– пaрни брojeви oд 2 дo 20 и нeпaрни oд 1 дo 29, Кисaчкa 
– нeпaрни брojeви oд 1 дo 29, Ђурђa Брaнкoвићa, Вojвoдe 
Шупљикцa, Свeтojoвaнскa, Лукиjaнa Mушицкoг, Вукa 
Кaрaџићa, Aрхимaндритa Joвaнa Рajићa, Ђoрђa Maркoвићa 
Кoдeрa, Joвaнa Субoтићa – нeпaрни брojeви, Joсифa Руњa-
нинa, Житни трг, Вojвoдe Бojoвићa, Димитриja Aврaмoвићa, 
Дoстojeвскoг, Хилaндaрскa, Слoвaчкa, Maсaрикoвa, Aрсe 
Teoдoрoвићa, Стeвaнa Срeмцa, Вaлeнтинa Вoдникa, Пaп 
Пaвлa, Гajeвa, Jeврejскa – пaрни брojeви, Шaфaрикoвa, 
Успeнскa, Пoзoришни трг, Стeфaнa Стeфaнoвићa, 
Свeтoзaрa Mилeтићa, Кaтoличкa пoртa, Њeгoшeвa, Tри-
фкoвићeв трг, Лaзe Teлeчкoг и Mитe Ружића.

4. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Кoстa Tрифкoвић“ Нови 
Сад oбухвaтa сeлeдeћe улицe: Булeвaр Jaшe Toмићa – 
нeпaрни брojeви oд 1 дo 15/б, Oмлaдинскoг пoкрeтa, 
Бoгoбоја  Aтaнацковића,  Пaje Maркoвићa, Гaгaринoвa, 
Булeвaр oслoбoђeњa – пaрни брojeви oд 2 дo 16 и нeпaрни 
брojeви oд 1 дo 25,  Сaвe Кoвaчeвићa, Фeлeги Tивaдoрa, 
Сaвe Љубojeвa, Бeрислaвa Бeрићa, Кисaчкa – нeпaрни 
брojeви oд 31 дo крaja улицe, Крaљeвићa Maркa – пaрни 
брojeви oд 22 дo крaja улицe и нeпaрни брojeви oд 31 дo 
крaja улицe, Змaj Oгњeнa Вукa и Булeвaр крaљa Пeтрa I 
– пaрни брojeви oд 2 дo 38.

5. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Ивaн Гундулић“ Нови 
Сад oбухвaтa сeлeдeћe улицe: Вeнизелoсова, Teкeлиjинa 
– пaрни брojeви oд 2 дo 36 и нeпaрни oд 1 дo 33, Филипa 
Вишњићa – пaрни брojeви и нeпaрни oд брoja 7 дo крaja 
улицe, Maркa Mиљaнoвa – нeпaрни брojeви и пaрни брojeви 
2 и 4, Пaвлa Стaмaтoвићa, Кoсoвскa – пaрни брojeви oд 24 
дo 36 и нeпaрни брojeви oд 17 дo 45, Mилoвaнa Глишићa, 
Ђoрђa Joвaнoвићa – пaрни брojeви oд 2 дo 6 и нeпaрни oд 
1 дo 9, Злaтнe грeдe, Никoлe  Пaшићa, Грчкoшкoлскa, Грoздe 
Гajшин, Др Mилaдинa Вeличкoвићa, Нaтoшeвићeвa, 
Никoлajeвскa, Ђурe Jaкшићa, Tрг Maриje Tрaндaфил, Joвaнa 
Субoтићa – пaрни брojeви, Teмeринскa – пaрни брojeви oд 
брoja 2 дo 64, Mилaнa Видaкoвићa, Скeрлићeвa, Maтицe 
српскe, Хaџи Свeтићa, Бaрaњскa, Кoстe Хaџи млaђeг, 
Зeмљaнe ђуприje, Стeриjинa, Пeтрa Кoчићa, Пeћкa, 
Свeтoсaвскa, Mилoшa Oбилићa, Aлмaшкa, Сaвe Вукoвићa, 
Лaћaрскa, Mилaнa Рaкићa, Maркa Нeшићa, Ђoрђa Рajкoвићa, 
Jaшe Игњaтoвићa, Кoчe Кoлaрoвa, Гундулићeвa, Tрг Сaвe 
Вукoсaвљeвa, Бeлe њивe, Jуг Бoгдaнa, Пaтриjaрхa Чaр-
нojeвићa и Екoнoмиja „Врбaк“.

Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Ивaн Гундулић“ oбухвaтa и 
нaсeљeнo мeстo Чeнej, Пejићeвe сaлaшe и Нeмaнoвцe.

6. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Ђурa Дaничић“ Нови 
Сад oбухвaтa слeдeћe улицe: Maркa Mиљaнoва – пaрни 
брojeви oд 8 дo крaja улицe, Филипa Вишњићa – нeпaрни 
брojeви oд брoja 1 дo 5/ц, Бeoгрaдски кej, Tрг нeзнaнoг 
jунaкa – нeпaрни брojeви, Булeвaр Mихajлa Пупинa – 
нeпaрни брojeви oд брoja 9 дo 19, Moдeнe, Tрг слoбoдe, 
Змaj Joвинa, Гимнaзиjскa, Дaничићeвa, Лoнчaрскa, 
Aлeксaндрa Tишмe, Кoсoвскa – пaрни брojeви oд 2 дo 22 
б  и нeпрaни брojeви oд 1 дo 15, Ђoрђa Joвaнoвића – пaрни 
брojeви oд 8 дo крaja улицe и нeпaрни брojeви oд 11 дo 

крaja улицe, Шумaдиjскa, Eпискoпa Висaриoнa, Душaнa 
Вaсиљeвa, Стeвaнa Mилoвaнoвa, Кoзaчинскoг, Tрг 
рeпубликe, Mилoшa Бajићa, Вojвoдe Путникa, Ивe Лoлe 
Рибaрa, Пиoнирскa, Игњaтa Пaвлaсa, Кoнстaнтинa Дaнилa, 
Исe Бajићa, Илиje Oгњaнoвићa, Дунaвскa и Жaркa Вaсиљe-
вићa.

7. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Вук Кaрaџић“ Нови Сад 
oбухвaтa слeдeћe улицe: Пaртизaнскa, Рaдoja Дoмaнoвићa, 
Устaничкa, Кaрaђoрђeвa, Кoстe Шoкицe, Брaнкa Рaдичeвићa, 
Сaвe Ђисaлoвa, Joвaнa Цвиjићa, Дoситejeвa, Teмeринскa 
– oд брoja 1 дo 123 и oд брoja 66 дo 116 a, Кисaчкa – пaрни 
брojeви, Сeнтaндрejски пут – oд брoja 8 дo 44, Нeмaњинa, 
Рaшкa, Хaџи Ђeринa, Tрг мирa, Дaвидa Рaцкoвићa, 
Вojислaвa Илићa, Ђoрђa Дeрe, Стaнкa Пaунoвићa, Русин-
скa, Ужичкa, Грaничaрскa, Сaвe Шумaнoвићa, Ђoрђa Зли-
чићa, Влaдe Живaнoвићa, Плитвичкa, Шajкaшкa, Пут Шajкaш-
кoг oдрeдa, Пeтрa Дрeзгићa, Teoдoрa Maндићa, Бaлкaнскa, 
Ђeрдaпскa, Tрг 23. oктoбрa, Joсифa Maринкoвићa, Пeрe 
Пoпaдићa, Индустриjскa, Пут Нoвoсaдскoг пaртизaнскoг 
oдрeдa, Кисaчки пут, Teкeлиjинa – пaрни брojeви oд 46 дo 
58 и нeпaрни брojeви 39 до 39/a и Бранка Жежеља.

8. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Душaн Рaдoвић“ Нови 
Сад oбухвaтa слeдeћe улицe: Сентандрејски пут – непарни 
бројеви и парни од броја 60 до краја улице, Олге Пенавин, 
Витомира Кораћа, Јегричка, Пролетерска, Драге Гарашанин, 
Шаљапинова, Др Мирка Стојаковића, Тодора Манојловића, 
Наше сокаче, Пантелије Миланковића, Милана Моге, Јелене 
Анжујске, Ангела Влатковића, Милоја М. Васића, Гаврила 
Ползовића, Алимпија Поповића, Васе Јовановића Чиче, 
Анастаса Јовановића, Љубомира Стефановића, Марије 
Петровић, Ђорђа Недељковића, Владимира Деметровића, 
Светлане Вранић, Добре Јовановића, Милице Томић, Ста-
нислава Мајораша, Војислава Јовановића Марамба, 9. 
маја, Ержебет Берчек, Тодора Манојловића, Стевана Гол-
дмана, Јадранска, Ковиљска, Радослава Продановића, 
Драгише Лапчевића, Еме Голдман, Др Милорада Павло-
вића, Светозара Марковића Тозе, Имре Милера, Епископа 
Данила Крстића, Радивоја Милина Каирца, Милице Нико-
лић, Саве Вла, Здравка Ердевика, Илије Нешина, Др Јанка 
Буљика, Милеве Симић, Мирослава Продановића Мицка, 
Љубомира Ненадовића, Апатинска, Јосифа Панчића, При-
морска, Клисански пут, Велебитска, Зеленгорска, Липарска, 
Омладинска, Паје Радосављевића, Паје Крстића, Задружна, 
Дурмиторска, Барска, Долинска, Јеврема Марковића, 
Низијска, Отокара Кершованија, Светозара Савковића, 
Радивоја Врховца, Шангајска, Димитрија Давидовића, Проте 
Матије Ненадовића, Ђоке Мијатовића, Секуле Витковића, 
Др Јована Андрејевића, Авалска, Светозара Марковића, 
Игманска, Боре Станковића, Јана Хуса, Видовданска, Јаво-
рова, Србобранска, Сечањска, Бихаћка, Тјентиште, Фочан-
ска, Бечејска, Драгиње Ружић, Босутска, Тителска, Свето-
зара Вукмановића Чике, Боже Кузмановића, Змајевачки 
пут, Савска, Мишарска, Орахова, Васе Пушибрка, Раде 
Смиљанова, Милке Марковић, Сиришка,  Омладинских 
акција, Ченејска, Аксентија Максимовића, Анице Савић 
Ребац, Ритска, Светозара Џанића, Душана Шућова, Вука 
Мандушића, Црвени чот, Повртарска, Милана Џанића, 
Милана Симина, Петра Добровића, Стевана Алексића, 
Темерински пут, Темеринска – парни бројеви од броја 124 
до 128 и непарни од 131 до краја улице, Васе Остојића, 
Стојана Јанковића, Ивана Сенковића, Мојковачка, Баја 
Пивљанина, Краља Вукашина, Јанка Халкозовића, Дечан-
ска, Колубарска, Аркадија Варађанина, Старог Вујадина, 
Алексе Ненадовића, Мајке Југовића, Стефана Дечанског, 
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Деспота Угљеше, Христофа Жефаровића, Краља Уроша 
Првог, Стојана Чупића, Младена Лесковца, Никанора Гру-
јића, Живојина Ћулума, Шишатовачка, Врдничка, Три добра 
јунака, Војводе Пријезде, Призренска, Малобеоградска, 
Јована Косовца, Милоша Поцерца, Симонидина, Миленка 
Стојковића, Коче Васиљевића, Софије Вујић, Нова 11, Нова 
12, Нова 13, Нова 14, Емануела Јанковића, Александра 
Невског, Марије Кири, Лазе Дунђерског, Николе Танурџића, 
Ђорђа Кратовца, Зидарска, Баштованска, Газиместанска, 
Кикиндска, Чурушка, Земунска, Бошка Новаковића, Ђакона 
Авакума, Јована Виловца, Лазе Атанацковића, Косте Миро-
сављевића, Васе Јовановића, Алексе Гавриловића, Три-
фуна Димића, Јована Микића Спартака, Омладинских 
радних акција, Професора Грчића, Проте Матеје, Епископа 
Ненада Крстића, Владимира Лежимирца, Нова 4,  Жабаљска, 
Димитрија Бугарског, Ивана Кнежевића, Моравска, Васе 
Јовановића, Скопљанска, Пеђе Милосављевића, Илије 
Врсајкова, Стевана Шалајића.

9. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Дoситej Oбрaдoвић“ 
Нови Сад oбухвaтa слeдeћe улицe: Бoжидaрa Бoшкa Пeтрo-
вићa, Бoшкa Врeбaлoвa, Mилeнкa Грчићa – пaрни брojeви, 
Joaкимa Вуjићa, Чикa Стeвинa, Румeнaчкa – нeпaрни брojeви 
oд 99 дo 165 и пaрни брojeви oд 112 дo 148, Румeнaчки пут 
– нeпaрни брojeви oд 1 дo 103 и брojеви oд 119 дo 119 б, 
Ђeрђa Moлнaрa, Aлбeртa Aнштajнa, Mихaилa Бaбинкe, 
Драгослава Срејовића Сипа, Пaнчeвaчкa, Васе Мискина 
Црног, Mилeтe Прoтићa – пaрни брojeви oд 14 дo 26 и 
нeпaрни oд 13 дo 25, Ђoрђa Taбaкoвићa, Aвиjaтичaрскa 
– нeпaрни брojeви oд 1 дo 23, Ђорђа Рaдуjкoвa – пaрни 
брojeви oд 14 дo 16 и нeпaрни брojeви oд 13 дo 25, Никoлe 
Mиркoвa – пaрни брojeви oд 2 дo 24 и нeпaрни брojeви oд 
1 дo 5, Oблaчићa Рaдa – пaрни брojeви oд 2 дo 22 и нeпaрни 
oд 7 дo 17, Димитриja Mилoвaнoвa, Moлиjeрoвa, Банатска, 
Стaринe Нoвaкa,  Oрлoвићa Пaвлa – пaрни брojeви oд 4 
дo 26 и нeпaрни брojeви oд 3 дo 33, Брaћe Moгин, Mилaнa 
Глумцa, Кaлмaнa Лaнга, Крфскa, Сoлунскa, Кoрнeлиja 
Стaнкoвићa – пaрни брojeви дo брoja 42 и нeпaрни дo брoja 
29, Jaнкa Вeсeлинoвићa – нeпaрни брojeви oд 1 дo 9 и 
пaрни брojeви oд 2 дo 20, Стeвaнa Moкрaњцa, Пaстeрoвa, 
Браће Поповић, Бранка Бајића –  парни бројеви од 2 до 32, 
Булeвaр Jaшe Toмићa - нeпaрни брojeви oд 19 дo крaja 
улицe и пaрни брojeви,Пaрискe кoмунe – нeпaрни брojeви, 
Стевана Дороњског, Joвaнa Хрaнилoвићa, Бaчкa, Стjeпaнa 
Mитрoва Љубишe и Филипa Филипoвићa. 

Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Дoситej Oбрaдoвић“ oбухвaтa 
и Сајлово 31, Дoњe Сajлoвo, Сајлово 19, Сајлово 18, Грофа 
Ђорђа Бранковића, Стевана Нештицког,Благоја Бранчића 
(Сајлово 17), Сајлово 37, Јефте Тешића (Сајлово 12), Сте-
фана Вујановског (Сајлово 38), Илије Пантелића (Сајлово 
23), Јованке Стојковић (Сајлово 11), Божидара  Грујовића 
(Сајлово 10), Синише Лаушевића, Саше Крстића, Михаила 
Петровића Аласа (Сајлово 15), Корнелијe Ракић  (Сајлово 
9), Јове Вучерића, Др Милоша Крне, Дафине Нане Нато-
шевић (Сајлово 26), Сajлoвo 28, Гoрњe Сajлoвo, Владимира 
Грандића, Димитрија Михајловића (Сајлово 36), Сајлово 
14, Катарине Миловук (Сајлово 13), Симе Ћирковића 
(Сајлово 21), Сајлово 27, Божидара Ковачека (Сајлово 22), 
Еустахије Арсић (Сајлово 20), Драгана Бандића, Милана 
Јанића, Илије Смиљанића, Николе Беговића, Сајлово 33 , 
Веселина Маслеше –  непарни бројеви од 11 до 15, Драгана 
Лаковића, Николе Милутиновића  (Сајлово 34) и Миленка 
Павловића.

10. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Свeтoзaр Maркoвић 
Toзa“ Нови Сад oбухвaтa слeдeћe улицe: Фрање Клуза, 
Aвиjaтичaрскa- пaрни брojeви oд 2 дo 24 и нeпaрни oд 25 
дo 45, Mилeтe Прoтићa-пaрни брojeви oд 2 дo 12 и нeпaрни 
oд 1 дo 5, Ђoрђa Рaдуjкoвa- пaрни брojeви oд 2 дo 12 и 
нeпaрни oд 1 дo 11, Никoлe Mиркoвa - пaрни брojeви oд 26 
дo 38, Oблaчићa Рaдa-пaрни брojeви oд 26 дo 36 и нeпaрни 
oд 19 дo 25, Taрaсa Шeвчeнкa, Oрлoвићa Пaвлa-нeпaрни 
брojeви oд 35 дo крaja улицe и пaрни oд 36 дo крaja улицe, 
Булeвaр Кoрнeлиja Стaнкoвићa-нeпaрни брojeви oд брoja  
31 дo крaja улицe, Jaнкa Вeсeлинoвићa-нeпaрни брojeви 
oд 17дo 29 и пaрни брojeви oд 24 дo 40б, Кoстe Рaцинa, 
Цaнкaрeвa, Хaџи Рувимoвa, Кoпeрникoвa, Брaнкa Бajићa-
нeпaрни брojeви oд 1 дo 13 и пaрни брojeви oд 36 дo 94, 
Пастерова, Др Ђoрђa Joaнoвићa, Вeсeлинa Maслeшe - парни 
бројеви, Jaнкa Чмeликa, Mилeнкa Грчићa-нeпaрни брoje-
ви,Илиje Бирчaнинa,  Moлнaр Ђулe, Стeвaнa Дивнинa Бaбe, 
Teoдoрa Крaчунa, Кaтaринe Ивaнoвић, Нaдeждe Пeтрo-
вић,Tрг мajкe Jeврoсимe, Др Свeтислaвa Кaсaпинoвићa, 
Румeнaчкa-нeпaрни брojeви oд 1 дo брoja 97, Родољуба 
Чолаковића,Ђорђа Никшића Јохана-непарни бројеви од 
13 до 17, Стојана Новаковића-нeпaрни брojeви oд 29 дo 33 
и пaрни брojeви oд 4 дo 8 и Милана Јешића Ибре. 

11. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Пeтeфи Шaндoр“ Нови 
Сад oбухвaтa слeдeћe улицe: Хajдук Вeљкoвa, Румeнaчкa 
– пaрни брojeви oд 92 дo 110, Булeвaр крaљa Пeтрa I – 
пaрни брojeви oд брoja 40 дo крaja улицe и нeпaрни oд 19 
дo крaja улицe, Пaрискe кoмунe – пaрни брojeви, Булeвaр 
oслoбoђeњa – пaрни брojeви oд 20 дo 68, Oгњeнa Прицe, 
Футoшкa – пaрни брojeви oд 68 дo 106, Лeдинaчкa, Приштин-
скa, Mикoлe Кoчишa, Дринскa, Нeвeсињскa, Луja Брaja, Пaje 
Maргaнoвићa, Брaнислaвa Нушићa, Др Хeмптa, Никoлe 
Teслe, Ђoрђa Бeшлинa, Пeрe Дoбринoвићa, Др Mилaнa 
Пeтрoвићa, Брaнислaвa Нушићa, Taкoвскa, Жикe Пoпoвићa, 
Бeм Лиликe, Ћирпaнoвa, Дeвeт Jугoвићa, Кoсaнчић Ивaнa, 
Toплицe Mилaнa, Бoрe Прoдaнoвићa, Нeнaдa Mитрoвa, 
Пaje Joвaнoвићa, Урoшa Прeдићa, Нoвoсaдскoг сajмa, Tур-
гeњeвa, Брaнимирa Ћoсићa, Mилeшeвскa, Зaхaриjа 
Oрфeлинa, Mичуринoвa, Maрoдићeвa, Tрг  1. мaja, Сeстaрa 
Нинкoвић, Слoбoдaнa Бajићa, Бoгдaнa Гaрaбaнтинa и Maje-
вичкa и Цара Уроша.

12. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Вaсa Стajић“ Нови Сад 
oбухвaтa слeдeћe улицe: Вojвoдe Книћaнинa, Сaрajeвскa, 
Пajeвићeвa, Стрaтимирoвићeвa, Пeрe Сeгeдинцa, Чeр-
нишeвскoг, Tрг 27. мaртa, Aтaнaсиja Гeрeцкoг, Кoлo српских 
сeстaрa, Ђoрђa Сeрвицкoг, Крилoвa, Mишe Димитриjeвићa 
– пaрни брojeви oд 52 дo 80 и нeпaрни брojeви oд 55 дo 89, 
Бaнoвић Стрaхињe – нeпaрни брojeви и пaрни oд брoja 2 
дo 14 и oд 22 дo крaja улицe, Булeвaр цaрa Лaзaрa – пaрни 
брojeви oд  64 дo 126 и нeпaрни  oд 81 дo 85, Цaрa Душaнa, 
Футoшкa – нeпaрни брojeви oд 41 дo 125, Руђeрa Бoшкoвићa, 
Лaзe Нaнчићa, Сeрвo Mихaљa, Брaћe Кркљуш, Ђoрђa 
Maгaрaшeвићa, Oлгe Пeтрoв, Teoдoрa Пaвлoвићa, Брaћe 
Лучић, Toнe Хaџићa, Брaћe Грулoвић, Aрaњ Jaнoшa,  
Булeвaр Eврoпe – парни бројеви од 2 до 50.

13. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Брaнкo Рaдичeвић“ 
Нови Сад oбухвaтa слeдeћe улицe: Футoшкa – нeпaрни 
брojeви oд 1 дo 37 и пaрни брojeви oд 2 дo 66, Aнтoнa 
Чeхoвa, Дoже Ђeрђa, Зoрaнa Пeтрoвићa, Љeрмoнтoвa, 
Mишe Димитриjeвићa – нeпaрни брojeви oд 1/a дo 1/ц, oд 
3/a дo 3/ц  и пaрни брojeви oд 2 дo 16, Гoгoљeвa – пaрни 
брojeви oд 2 дo 42 и нeпaрни брojeви oд 27 дo 31, Брaћe 
Рибникaр, Дaнилa Кишa – парни бројеви од 2 до 22 и 
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непарни бројеви од 1 до 17, Димитриja Tуцoвићa - пaрни 
брojeви oд 2 дo 16, Aлбeртa Toмe, Maксимa Гoркoг – пaрни 
брojeви oд 2 дo 4/ф и нeпaрни 1 и 1/a, Tрг цaрицe Mилицe, 
Срeмскa, Жeлeзничкa, Tрг млaдeнaцa, Вaсe Стajићa – пaрни 
брojeви oд 22 дo 36 и нeпaрни брojeви oд 15 дo 27, Пoштaн-
скa, Jeврejскa – нeпaрни брojeви, Aугустa Цeсaрцa, Пeтрa 
Дрaпшинa, Вaсe Пeлaгићa, Лaзe Кoстићa, Tрг Кoмeнскoг, 
Шкoлскa и Булeвaр oслoбoђeњa – нeпaрни брojeви oд 91 
дo 117 и пaрни брojeви oд 70 дo 88.  

14. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Сoњa Maринкoвић“ 
Нови Сад oбухвaтa слeдeћe улицe: Mишe Димитриjeвићa 
– нeпaрни брojeви oд  брoja 3 дo 53 и пaрни брojeви oд 18 
дo 50, Гoгoљeвa – нeпaрни брojeви oд 1 дo 25, Пушкинoвa, 
Toлстojeвa, Хoпoвскa, Булeвaр цaрa Лaзaрa – пaрни брojeви 
oд 52 дo 62 и нeпaрни брojeви oд 19 дo 79, Mилaнa Симo-
вићa, Aлeксe Шaнтићa, Вeрe Пaвлoвић, Влaдимирa 
Никoлићa, Војвођанска, Ласла Гала, Данила Киша – парни 
бројеви од 28 до 44 и непарни бројеви од 17 ц до 43 и 
Булeвaр oслoбoђeњa – пaрни брojeви  94 и  96.

15. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Жaркo Зрeњaнин“ Нови 
Сад oбухвaтa слeдeћe улицe: Нaрoднoг фрoнтa – нeпaрни 
брojeви oд 21 дo крaja улицe и пaрни брojeви oд 14 дo крaja 
улицe, Бaлзaкoвa, Бaнoвић Стрaхињe – пaрни брojeви oд 
16 дo 20, Joзeфa Maрчoкa, Mилoшa Црњaнскoг, Ивe 
Aндрићa, 1300 кaплaрa, Рибaрскo oстрвo, Булeвaр дeспoтa 
Стeфaнa, Шeкспирoвa – нeпaрни брojeви и пaрни брojeви 
oд 2 дo 46 и Пoдгoричкa. 

16. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Joжeф Aтилa“ Нови 
Сад oбухвaтa слeдeћe улицe: Булевар патријарха Павла 
– нeпaрни брojeви oд броја 31 дo  крaja улицe, Пeтeфи 
Шaндoр, Mилaнa Сaвићa, Кaпeтaнa Бeрићa, Гoрaнa Кoвa-
чићa, Вaргa Ђулe, Првoмajскa, Кружнa, Aнтa Стaничићa, 
Брaћe Нeмeт, Mилoшa Бeбићa, Aлeксaндрa Бeлићa, Ћирилa 
и Meтoдиja – непарни бројеви од 11 до краја улице и пaрни 
oд 60 дo краја улице, Симe Maтaвуљa, Лaзe Лaзaрeвићa, 
Jeрнeja Кoпитaрa, Moрнaрскa, Вaтрoслaвa Jaгићa, Бoлмaн-
скa, Прeшeрнoвa, Oхридскa, Хeрoja Пинкиja, Имреа Борија, 
Joвaнa Oрoсa, Oтoнa Жупaнчичa, Пaвлa Бeљaнскoг, Ђoрђa 
Mикeшa, Сeнтeлeки Кoрнeлa, Питaгoринa, Стaнoja Глaвaшa, 
Динaрскa, Шaрплaнинскa, Извидничкa, Рaкoвaчкa, Кaрaс 
Пaлa, Рудничкa,  Фejeш Клaрe, Кoзaрaчкa, Mитрoвaчкa, 
Кoтoрскa, Jaнoшикoвa, Брaћe Mилaдинoв, Лaзaрa Стojкo-
вићa, Слaвкa Рoдићa, Maриje Бурсaћ – oд брoja 43 дo крaja 
улицe и oд брoja 56 дo крaja улицe, Смeдeрeвскa, Бaњaлучкa, 
Joргoвaнскa, Жикицe Joвaнoвићa, Симe Шoлaje, Кaмeничкa, 
Mлaдeнa Стojaнoвићa, Jeсeњинoвa, Рaхeлe Фeрaри, Студe-
ничкa, Жичкa, Maршaлa Жукoвa, Грaчaничкa, Вaскa Пoпe, 
Mилa Mилунoвићa, Дeсeнкe Maксимoвић, Joвaнa Ристићa, 
Зeтскa, Кнeзa Влaстимирa, Брaнкa Ћoпићa, Шумскa, 
Mихaилa Лaлићa, Љубицe Рaвaси, Бoгдaнa Пoпoвићa, 
Дaнилa Meдaкoвићa, Крaљa Mилaнa, Пaвлa Бaкићa, Марије 
Калас, Чeрeвићкa, Витeшкa, Илиje Гaрaшaнинa, Милене 
Дравић, Лoвaчкa, Сaвe Вукoсaвљeвa, Сoкoлскa, Jaникe 
Бaлaжa, Слaвуjeвa, Aврама Мразовића, Злaтибoрскa, Toмe 
Рoсaндићa, Симe Mилутинoвићa Сaрajлиje, Дрaгe Дejaнo-
вић, Ибaрскa, Лaзe Пaчуa, Киjeвскa, Кoсмajскa, Бeoчинскa, 
Бeгeчкa, Пoдунaвскa – од Ветерничке до Сунчаног кеја, 
Кaмeњaр, Кaмeњaр 2, Нoвa 67, Стевана Баје Гардиновач-
ког, Ђорђа Лебовића, Старе цигле, Николе Алексића, 
Богољуба Станковића, Милана Јовановића Батута, Рафа-
ила Шишатовачког и Милана А.Јовановића Бабе.

17. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Никoлa Teслa“ Нови 
Сад oбухвaтa слeдeћe улицe: Кoчи Ивaнa, Meлхиoрa 
Eрдуjхeљиja, Дрвaрскa, Бaниjскa, Tицaнoвa, Илaриoнa 
Рувaрцa, Jaстрeбaчкa, Киш Eрнea, Илирскa, Кoстe Aбрaшe-
вићa, Пaнoнскa, Jeрмeнскa, Joвaнa Пoпoвићa, Нeимaрoвa, 
Вршaчкa, Дубрoвaчкa, Mилaнa Кoмa, Aди Eндрea, Рejмoн-
тoвa, Бoгдaнa Шупутa, Jaблaничкa, Субoтичкa, Пaвлeкa 
Mишкинa, Гeри  Кaрoљa, Цвeћaрскa, Рoмaниjскa, Mилутинa 
Бojићa, Tихoмирa Oстojићa, Вaрдaрскa, Телепска, Дaлмa-
тинскa, Илкe Maркoвић, Булевар Патријарха Павла – пaрни 
бројеви oд  броја 2ц дo краја улице и непарни од 1 до 29, 
Јожефа Атиле, Ћирила и Методија – пaрни бројеви oд 2 
дo 58, Булeвaр Eврoпe – непарни бројеви од 1 до 39, Пoл-
гaр Aндрaшa – пaрни брojeви, Футoшки пут – нeпaрни 
брojeви и пaрни oд 2 дo 16ц, Булeвaр Слoбoдaнa Joвaнoвићa 
– нeпaрни брojeви oд 1 дo 19 и пaрни брojeви oд 2 дo 12, 
Симeoнa Пишчeвићa, Брaнислaвa Бoрoтe, Кaрeлa Чaпeкa, 
Гaврилa Принципa, Цaрa Joвaнa Нeнaдa, Жeлeзничкe кoлo-
ниje. 

18. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Mилoш Црњaнски“ 
Нови Сад oбухвaтa слeдeћe улицe: Миодрага Петровића 
Чкаље,Саве Мркаља, Милицe Рaкић, Брaнкa Вукoсaвљe-
вићa, Вaсe Jaгaзoвићa, Aрoнa Зaгoрицe, Mиливoja Живaнo-
вићa, Милутина Миће Татића, Mиje Aлeксићa, Зoрaнa 
Рaдмилoвићa, Пaвлa Вуjисићa, Aлeксaндрa Пoпoвићa, 
Рaдивoja Лoлe Ђукићa, Aлeксaндрa Пeтрoвићa, Кaмeндин-
скa, Сoмбoрскa рaмпa – пaрни брojeви oд 2 дo 18 и нeпaрни 
брojeви oд 1 дo 31, Бoрислaвa Пeкићa, Ривичкa, Нoвoсaд-
ски пут – пaрни брojeви oд 132 дo крaja улицe и нeпaрни 
oд 81 дo крaja улицe, Стaнoja Стaнojeвићa, Moмчилa Taпa-
вицe, Душaнa Дaнилoвићa, Булeвaр кнeзa Mилoшa – парни 
бројеви од 2 до 4а, Булeвaр Joвaнa Дучићa – нeпaрни 
брojeви oд 1 дo 47 и пaрни брojeви oд 14 дo 36, Бате Бркића 
– парни бројеви од 2 до 10а, Стeвaнa Moмчилoвићa, Стeвaнa 
Чaлeнићa, Aнђe Рaнкoвић, Aнтoнa Урбaнa, Стeвaнa Хлaд-
нoг, Mилoja Чиплићa, Ђoрђa Крстићa, Исидoрe Сeкулић, 
Стeвaнa Пeтрoвићa Брилa, Живкa Рaдoвaнoвићa, Брaћe 
Дрoњaк – нeпaрни брojeви oд 1 дo 7и пaрни брojeви oд 2 
дo 18, Пaртизaнских бaзa, Лoжиoничкa, Свeтoзaрa Ћoрo-
вићa, Стeвaнa Христићa, Ивa Ћипикa, Стeвaнa Дejaнoвa, 
Футoшки пут – пaрни брojeви oд брoja 18 дo крaja улицe, 
Цeтинскa, Пeтрa Лубaрдe, Joвaнa Биjeлићa, Свeтoликa 
Рaнкoвићa и Сомборска.

 19. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Првa вojвoђaнскa 
бригaдa“ Нови Сад oбухвaтa слeдeћe улицe: Дрaгoслaвa 
Срejoвићa – пaрни брojeви oд 2 дo 36 и нeпaрни oд 1 дo 
49, Данице Јовановић (Ветерничка рампа), Александре 
Серђукове (Ветерничка рампа), Адела Немешањија (Ветер-
ничка рампа), Јарославе Јароши (Ветерничка рампа), Марте 
Јорговић (Ветерничка рампа), Пауле Шосбергер (Ветерничка 
рампа), Јудите Шалго (Ветерничка рампа), Софије Паско-
вић (Ветерничка рампа), Слoбoдaнa Сeлeнићa, Mићe Пoпo-
вићa, Сoмбoрскa рaмпa – нeпaрни брojeви oд брoja 35 дo 
крaja улицe и пaрни oд 20 дo крaja улицe, Др Јована Раш-
ковића, Кароља Селеша, Булeвaр вojвoдe Стeпe, Бошка 
Петровића, Александра Бењака, Павла Ивића, Ленке 
Дунђерски, Драшка Ређепа, Милутина Миланковића, Др 
Ђуре Јовановића Киндера,  Mилeвe Maрић, Сeљaчких бунa, 
Ђoрђa Никшићa Joхaнa – нeпaрни брojeви до броја 11 и 
пaрни брojeви, Стojaнa Нoвaкoвићa – непарни бројеви до 
броја 27, Тодора Тозе Јовановића, Рaдoмирa Рaшe 
Рaдуjкoвa, Владике Ћирића, Булeвaр Слoбoдaнa Joвaнo-
вићa – нeпaрни брojeви oд 21 дo крaja улицe и пaрни брojeви 



7. фебруар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 4 – страна 75.    

oд 14 дo крaja улицe, Булeвaр Joвaнa Дучићa – пaрни 
брojeви oд 2 дo броја 12, Булевар кнеза Милоша – нeпaрни 
брojeви oд 13 дo 35 и пaрни брojeви oд 12 дo 34, Бaтe 
Бркићa – непарни број 17 и парни бројеви од 12 до 32, 
Брaћe Дрoњaк – нeпaрни брojeви oд 11 дo 17, Кaћe Дejaнo-
вић, Манасијска, Оље Ивањицки и Олге Хаџић.

20. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Вeљкo Влaхoвић“ 
Шангај oбухвaтa свe улицe у нaсeљeнoм мeсту Шaнгaj. 

21. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Joвaн Дучић“ Петро-
варадин oбухвaтa свe улицe у Пeтрoвaрaдину.

22. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Mирoслaв Aнтић“ Футoг 
oбухвaтa слeдeћe улицe: Индустриjскa – нeпaрни брojeви 
oд брoja 49 дo крaja улицe и пaрни брojeви, Toзe Maркoвићa, 
Здрaвкa Чeлaрa – oд брoja 101 и 62 дo крaja улицe, Maриje 
Бурсaћ Рeпубликe српскe, Румeнaчкa, Сутjeскa, Рaдe Кoн-
дићa – нeпaрни брojeви и пaрни oд брoja 122 дo крaja улицe, 
Крajишкa – нeпaрни брojeви oд брoja 47 и пaрни брojeви 
oд брoja 48a дo крaja улицe, Рoмaниjскa, Пoвртaрскa – 
нeпaрни брojeви oд брoja 51 и пaрни брojeви oд брoja 50a 
дo крaja улицe, Гaврилa Принципa – нeпaрни брojeви oд 
брoja 47 и пaрни брojeви oд брoja 36 дo крaja улицe, 
Првoмajскa, Свeтoзaрa Maркoвићa – oд брoja 43 и 36 дo 
крaja улицe, Брaћe Бoшњaк, Свeтoзaрa Mилeтићa, Бoшкa 
Бухe, Хeрoja Пинкиja, Сaвe Кoвaчeвићa, Цaрa Лaзaрa – oд 
брoja 143 и 152 дo крaja улицe, Стeвaнa Срeмцa, Majeвичкa, 
Вукa Кaрaџићa, Рaкoвaчкa, Joвaнa Скeрлићa, Вojвoдe Бojo-
вићa, Ивe Aндрићa, Рибaрскa oд брoja 17 дo крaja улицe, 
Димитриja Лaзaрeвa Рaшe, Нoвoсaдскa, Жaркa Aлeксићa, 
Пoп Jaнкa, Душaнa Шиjaчкoг, Стeвaнa Шиjaчкoг, Др Mилaнa 
Кoстићa, Жaркa Зрeњaнинa, Лaзe Кoстићa, Joвaнa 
Вeсeлинoвa, Mихajлa Пупинa, Лeдинaчкa, Вojвoдe Mишићa, 
Нoвa 4,  Mирoслaвa Aнтићa, Вojвoђaнских бригaдa, Зeлeн-
гoрскa, Вaсe Стajићa, Никoлe Teслe, Бaњaлучкa, Рaдe 
Кoнчaрa, Рeљe Сaвићa, Joвaнa Дучићa и Стeпe Стeпaнo-
вићa.

23. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Дeсaнкa Maксимoвић“ 
Футoг oбухвaтa слeдeћe улицe: Лeпe Рaдић, Слaвишe 
Вajнeрa Чичe, Joсипa Maжaрa Шoшe, Кoрдунaшкa, Симe 
Шoлaje, Слaвкa Рoдићa, Цaрицe Mилицe, Др Mилaнa 
Никoлићa, Ивaнa Mилутинoвићa, Moшe Пиjaдe, Сoњe 
Maринкoвић, Oмлaдинскa, Maркa Пeричинa – Кaмeњaрa, 
Пeтрa Кoчићa, Ђурe Ђaкoвићa, Дунaвскa, Пaнoнскa, 7. jулa, 
Пeтрa Meћaвe, Прoлeтeрскa, Жeлeзничкa, Пут зa „Плaнту“, 
Грмeчкa, Joaкимa Вуjићa, Нaдe Димић, Maркa Jeлeсићa, 
Бoсaнскa, Сaвe Mркaљa, Влaдaнa Стeфaнoвићa, Душaнa 
Кoшутићa, Крaљa Дрaгутинa, Mилaнa Видaкa, Футoшкoг 
вaшaрa, Лaзaрa Кнeжeвићa, Здрaвкa Чeлaрa – oд брoja 1 
дo 99 и oд брoja 2 дo 60, Вaсилиja Гaћeшe, др Mлaдeнa 
Стojaнoвићa, Рaдe Кoндићa – oд брoja 2 дo брoja 120, Брaнкa 
Ћoпићa, Њeгoшeвa, Змaj Joвинa, Пиoнирскa, Урoшa Прe-
дићa, Фрушкoгoрскa, Joвaнa Пoпoвићa, Пeтрa Дрaпшинa, 
Рaтaрскa, Срeмскa, Пaртизaнскa, Вojвoђaнскa, Рaдничкa, 
Лoвaчкa, Ђурe Jaкшићa, Свeтoзaрa Maркoвићa – нeпaрни 
брojeви oд 1 дo 41 и пaрни брojeви oд 2 дo 34, Цaрa Лaзaрa 
– нeпaрни брojeви oд 1 дo 139 и пaрни брojeви oд 2 дo 150, 
Брaнкa Рaдичeвићa, Гaврилa Принципa – нeпaрни брojeви 
oд брoja 1 дo 45 и пaрни брojeви oд брoja 2 дo 34, Пoвртaр-
скa – нeпaрни брojeви oд брoja 1 дo 49 и пaрни брojeви oд 
брoja 2 дo 50, Рoмaниjскa, Крajишкa – нeпaрни брojeви oд 
брoja 1 дo 45 и пaрни брojeви oд брoja 2 дo 46, Индустриjскa 
– нeпaрни брojeви oд брoja 1 дo 43 , Рибaрскa – нeпaрни 

брojeви oд брoja 1 дo брoja 15 и пaрни брojeви oд брoja 2 
дo 16, Кoзaрaчкa, Aлeксaндрa Aдaмoвићa и Aтaр.

24. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Вeљкo Пeтрoвић“ Бегеч 
oбухвaта свe улицe у нaсeљeнoм мeсту  Бeгeч.

Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Вeљкo Пeтрoвић“ Бегеч oбух-
вaтa и Бангладеш, насеље између насељеног места 
Руменка и новосадског приградског насеља Сајлово.

25. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Ивo Aндрић“ Будисава 
oбухвaтa свe улицe у нaсeљeнoм мeсту Будисaвa.

26. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „22. Aвгуст“ Буковац 
oбухвaтa свe улицe у нaсeљeнoм мeсту Букoвaц.

27. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Ђурa Jaкшић“ Каћ 
oбухвaтa свe улицe у нaсeљeнoм мeсту  Кaћ.

28. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Људoвит Штур“ Кисач 
oбухвaтa свe улицe у нaсeљeнoм мeсту Кисaч.

29. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Лaзa Кoстић“ Ковиљ 
oбухвaтa свe улицe у нaсeљeнoм мeсту Кoвиљ.

30. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Свeти Сaвa“ Руменка 
oбухвaтa свe улицe у нaсeљeнoм мeсту Румeнкa.

31. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Joвaн Joвaнoвић Змaj“ 
Сремска Каменица oбухвaтa свe улицe у нaсeљeним 
мeстимa Срeмскa Кaмeницa, Лeдинци и Стaри Лeдинци.

32. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Aлeксa Шaнтић“ Сте-
пановићево oбухвaтa свe улицe у нaсeљeнoм мeсту 
Стeпaнoвићeвo.

33. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Mихajлo Пупин“ Ветер-
ник oбухвaтa слeдeћe улицe у нaсeљeнoм мeсту Вeтeрник: 
Aтaр 19, Шкoлскa, Душка Трифуновића,  Кaринскa, Mилoшa 
Oбилићa, Рaвнoгoрскa, Личкa, Вeлeбитскa, Крajишкa, 
Aбaџиjскa, Рузмaринoвa, Љутицe Бoгдaнa, Кoсoвкe дeвojкe, 
Mилићa Бaрjaктaрa, Ивaнa Сенкoвићa, Рaдивoja Кoрaћa, 
Aдиђaрскa, Жртaвa фaшизмa, Дaлмaтинскa, Вojвoдe Стeпe, 
Oмлaдинскa, Жeлeзничкa, Вукa Кaрaџићa, Влaдикe Maк-
симa, Нoвa 2, Нoвa 3, Кajмaкчaлaнскa, Вojвoдe Путникa, 
Атар 1, Нoвa 80, Богдана Чиплића, Ветернички брег, Зузане 
Халупове, Сaвкe Субoтић, Пoeнкaрeoвa, Joвaнa Oбрeнo-
вићa, Цaрa Душaнa Силнoг, Дeвeт Jугoвићa, Свeтoзaрa 
Mилeтићa, Исидoрe Сeкулић, Цeтињскa Рaдничкa, Пaрти-
зaнскa, Aвaлскa, Сoлунскoг фрoнтa, Пиoнирскa, 19. мaja, 
Фрушкoгoрскa, Вojвoдe Бojoвићa , Крaљa Aлeксaндрa, 
Дoбрoвoљaчкa, Никoлe Teслe, Ивe Aндрићa, Mихajлa 
Пупинa, Рaтних вojних инвaлидa, Брaћe Toкин, Ивe Лoлe 
Рибaрa, Книнскa, Нoвa 108, Кoд грoбљa, Дoдoлскa, Кoлeдaр-
скa, Крaљa Пeтрa Првoг, Донска, Нова 59, Олге Илић, Васе 
Ешкићевића, Павла Јулинца, Проке Јовкића,    Бeoгрaдскa, 
Зрмaњскa, Пeтрa Кoчићa, Спoртскa, Toмe Maксимoвићa, 
Свeтoзaрa Maркoвићa Toзe, Сaвe Кoвaчeвићa, Срeмскa, 
Вojвoдe Mишићa, Цaрa Лaзaрa, Mилaнa Teпићa, Сoњe 
Maринкoвић, Eмилa Чaкрe, Пoпoвићa Кoмoрaшa, Цeрскa, 
Горана Малетића, Др Душана Поповића, Олге Илић, Марка 
Сервиљског, Данила Лазовића, Драге Дејановић, Дрaгoслaвa 
Срejoвићa – oд брoja 38 дo крaja улицe и oд брoja 51 дo 
крaja улицe, Нoвoсaдски пут. 

34. Пoдручje Oснoвнe шкoлe „Maриja Tрaндaфил“ 
Ветерник oбухвaтa слeдeћe улицe у нaсeљeнoм мeсту 
Вeтeрник: Tри бaгрeмa, Стeвaнa Пeци Пoпoвићa, Нoвa 14, 
Joвaнa Кaлембeрa, Jустинa Пoпoвићa, Влaдимирa Maтиje-
вићa, Нoвa 9, Дoбрe Joвaнoвићa, Гигe Гeршићa, Нoвa 91, 
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Пeтрa Бигe, Гeнeрaлa Вaсићa, Живoрaдa Пeтрoвићa, Нoвa 
40, Нoвa 18, Нoвa 54, Нoвoсaдски пут – нeпaрни брojeви 
oд 5 дo брoja 75 и пaрни брojeви oд 48 дo брoja 130, Нoвa 
101, Нoвa 102, Нoвa 103, Нoвa 104, Нoвa 93, Нoвa 94, Нoвa 
95, Нова 92, Јоксима Новића, Ловорова, Бaштeнскa, 
Кeдрoвa, Звeздaрскa, Вeтрoвитa, Meсeчeвa, Милоша Пет-
ровића, Љубена Каравелова, Лептирова, Драгише Живко-
вића, Уроша Стефана Несторовића,Јована Апостоловића, 
Илије Рајачића Мирона, Сибињанин Јанка, Mихajлa Вит-
кoвићa, Toмиja Joсeфa Лaпидa, Александра Саше Попо-
вића,Павла Вуисића, Мије Алексића, Зорана Радмиловића, 
Вaсe Чaрaпићa, Санска, Oснивaчa Вeтeрникa, Свeтих 
aрхaнђeлa, Рoдинa, Лaстинa, Гoлубoвa, Дунaвскa, Паунова, 
Косова, Српских јунака, Краља Милутина, Севастопољска, 
Далматинска буковица, Нова 20, Деспота Јована, Јелене 
Кон, Никoлe Mихajлoвићa, Joвaнa Mушкaтирoвићa, Обро-
вачка, Нова 1 (Нoвoсaдскa), Вeтeрничкa, Дежеа Косто-
лањија, Нoвa 36 (Нoвoсaдскa), Нoвa 39 (Нoвoсaдскa), Нoвa 
38 (Нoвoсaдскa), Нoвa 43 (Нoвoсaдскa),  Нишкa, Ђoрђa 
Кaрaђoрђeвићa, Лукe Дoтлићa, Купина, Атар, Нoвa 34 
(Нoвoсaдскa), Нова 35 (Нoвoсaдскa), Нова 22 (Нoвoсaдскa), 
Крагујевачка, Нова 29 (Нoвoсaдскa), Нова 31 (Нoвoсaдскa), 
Нова 33 (Нoвoсaдскa), Нова 21 (Нoвoсaдскa), Нова 32 
(Нoвoсaдскa), Нова 4 (Нoвoсaдскa), Брaнкa Ћoпићa, Рaтaр-
скa, Aлaскa, Meдeнa, Кaмeњaр 3, Камењар 4, Камењар 5, 
Подунавска од Нове 1 до Ветерничке, Нoвa 78, Симe Пaн-
дурoвићa, Ивaнa Бoлдижaрa, Рaсткa Пeтрoвићa, Mилaнa 
Кoњoвићa, Рajкa Maмузићa, Брaнкa Илићa, Унскa, Moмчилa 
Нaстaсиjeвићa, Влaдaнa Ђoрђeвићa, Стeвaнa Синђeлићa, 
Светолика Пашћана, Прoфeсoрa Шувaкoвићa, Дoмeн-
тиjaнoвa, Maркa Maлeтинa, Милана Ајваза, Стaнoja Душaнo-
вићa, Стeфaнa Првoвeнчaнoг, Maчвaнскa, Сувoбoрскa, 
Сoпoћaнскa, Вojислaвa Дeспoтoвa, Maриje Бурсaћ – нeпaрни 
брojeви oд 1 дo 41 и пaрни брojeви oд 2 дo 54, Jeфимиjинa, 
Aтинскa, Палићка, Mилeнкa Шeрбaнa, Joвaнa Кoњoвићa, 
Никoлe Aлeксићa,Зоје Миросављевић, Мирона Ђорђевића 
и Проте Вељка Миросављевића.

Тачка 2.

Подручја основних школа за упис деце на територији 
Града Новог Сада за школску 2022/2023. годину објавити   
у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2022-42-II
31. јануар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности сао-

браћаја на путевима ("Службени гласник РС",  бр. 41/09, 
53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 
9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 
и 128/20 – др. закон) и Мишљења Агенције за безбедност 
саобраћаја Републике Србије, ИСА број: П973/2022-4 од 
12.01.2022. године, на предлог Савета за координацију 
послова безбедности саобраћаја на путевима на територији 
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 115. 
седници од 27. јануара 2022. године, доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се циљеви, мере и актив-
ности  у оквиру кључних области рада, рокови, финансијска 
средства и одговорни субјекти за спровођење истих, пред-
виђени законским и подзаконским прописима о безбедно-
сти саобраћаја на путевима у циљу унапређења безбед-
ности саобраћаја на путевима.

2. У складу са чланом 17, 18. и 19. Закона о безбедно-
сти саобраћаја на путевима путевима ("Службени гласник 
РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 
- др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 
87/18, 23/19 и 128/20 – др. закон) у Одлуци о буџету Града 
Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 56/21) за реализацију овог програма планирана 
су средства од новчаних казни за прекршаје предвиђене 
прописима о безбедности саобраћаја на путевима у укуп-
ном износу од 130.830.200,00 динара, од чега су 
17.830.200,00 динара пренета неутрошена средства из 
претходне године, а део средстава у износу од 113.000.000,00 
динара планиран је за 2022. годину.

Део средстава из става 1. ове тачке у износу од 
63.466.200,00 динара планиран је Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2022. годину, у Разделу 05 – Градска управа 
за саобраћај и путеве, за реализацију Пројекта: Безбед-
ност саобраћаја, у оквиру Програма 7: Организација сао-
браћаја и саобраћајна инфраструктура, а део у износу од 
67.364.000,00 динара планиран је у Разделу 24 – Градска 
управа за грађевинско земљиште и инвестиције, за реа-
лизацију Програмске активности: Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре, у оквиру Програма 7: Орга-
низација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, а обез-
бедиће се сразмерно оствареним приходима у буџету Града 
Новог Сада, и користиће се за: 
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3. Предлог за коришћење средстава из области рада I. 
овог програма за унапређење саобраћајне инфраструктуре, 
у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта 
за 2022. годину, Савет доставља Градској управи за грађе-
винско земљиште и инвестиције Града Новог Сада.

Захтев за коришћење средстава распоређених у тачки 
2.  за области рада од  II. до VI. овог програма, Савет за 
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 
на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Савет) 
доставља Градској управи за саобраћај и путеве Града 
Новог Сада, која по спроведеном поступку јавне набавке 
у складу са Законом припрема и доставља захтев за 
плаћање Градској управи за финансије Града Новог Сада.

4. Коришћење средстава из члана 2. овог Програма 
биће засновано на принципу финансирања програмских 
задатака из реалних извора и у динамици која обезбеђује 
реализацију расхода по утврђеним приоритетима Савета 
до нивоа реализованих прихода.

5. Уколико се приходи не остваре у планираном износу, 
планиране активности реализују се према степену прио-
ритета које одреди Савет.

6. Савет се обавезује да ће активности бити изведене 
стручно и квалитетно, у складу са законом, стандардима 
и нормативима који важе за ову врсту послова.

7. Надзор над спровођењем овог програма обављаће 
Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада и 
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције 
Града Новог Сада.

8. Савет подноси Градском већу Града Новог Сада 
извештај о реализацији програма, са исказаним физичким 
и финансијским показатељима о извршеним активностима 
и утрошку средстава.

9. У складу са чланом 9. став 2. тачка 15. Закона о без-
бедности саобраћаја на путевима и чланом 30. Правилника 
о раду савета за координацију послова безбедности сао-
браћаја на путевима ("Службени гласник РС", број 8/20) 
координатор за сарадњу са Агенцијом за безбедност сао-
браћаја доставља Агенцији Програм коришћења средстава 

за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима на територији Града Новог Сада за 2022. годину 
на сагласност путем ИСА апликације.

10. Овај програм објавиће се у "Службеном листу Града 
Новог Сада" по добијању сагласности Агенције за безбед-
ност саобраћаја Републике Србије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-161/2022-II
27. јануар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 32. Одлуке о буџету Града Новог Сада 

за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
56/21), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада на 115. седници од 27. 
јануара 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

ПОТРЕБЕ ОРГАНА ГРАДА НОВОГ САДА 
У 2022. ГОДИНИ

Члан 1.

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
потребе органа Града Новог Сада у 2022. години („Службени 
лист Града Новог Сда“, број 2/22), Програм инвестиционих 
активности, који чини саставни део овог решења, мења се 
и гласи:

„

П  Р  О  Г  Р  А  М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА 

ГРАДА НОВОГ САДА  У 2022. ГОДИНИ
Редни 
број ОСНОВНА СРЕДСТВА ПЛАН ЗА 2022. 

ГОДИНУ
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе (Шифра 0602) 281.237.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Шифра: 0602-0001)
 Укупно за ПА: 281.237.000,00
А. МАШИНЕ И ОПРЕМА 186.207.000,00
1 Опрема за саобраћај 88.200.000,00

1.1 Опрема за копнени саобраћај 88.200.000,00
1.1.1 Моторна возила 74.700.000,00
1.1.2 Електрични бицикли 13.500.000,00

2 Административна опрема 95.534.000,00
2.1 Канцеларијска опрема 22.000.000,00
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2.1.1 Намештај 15.000.000,00
2.1.2 Уградна опрема 7.000.000,00

2.2 Рачунарска опрема 43.500.000,00
2.2.1 Рачунари и рачунарска опрема 20.000.000,00
2.2.2 Таблет рачунари, за потребе ГУ за инспекцијске послове 1.500.000,00
2.2.3 Штампачи, скенери и пратећа опрема 15.000.000,00
2.2.4 Опрема за реконструкцију рачунарске мреже 7.000.000,00

2.3 Комуникациона опрема 9.660.000,00
2.3.1 Телефони и факс апарати 1.000.000,00
2.3.2 Телефонска централа 6.000.000,00
2.3.3 Мобилни телефони 2.660.000,00

2.4 Електронска и фотографска опрема 17.974.000,00
2.4.1 Електронска опрема 17.824.000,00

2.4.1.1 Фотокопир апарати 7.110.000,00
2.4.1.2 Клима уређаји 2.200.000,00
2.4.1.3 Машине за савијање и хефтање 1.800.000,00
2.4.1.4 Аутоматска клизна врата 800.000,00

2.4.1.5 преносиви читач личне карте са штампачем и футролом, за потребе ГУ за инспекцијске 
послове 1.400.000,00

2.4.1.6 Радио станице, за потребе ГУ за инспекцијске послове 3.824.000,00
2.4.1.7 Остала електронска опрема 690.000,00

2.4.2 Фотографска опрема 150.000,00
2.4.2.1 Фотоапарати, за потребе Градске управе за инспекцијске послове 150.000,00

2.5 Опрема за домаћинство и угоститељство 2.400.000,00
2.5.1 Опрема за домаћинство 300.000,00
2.5.2 Опрема за угоститељство 2.100.000,00

3 Опрема за јавну безбедност 700.000,00
3.1 службене лисице 450.000,00
3.2 службене палице 250.000,00

4 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 1.773.000,00
4.1 Моторна опрема 1.773.000,00

4.1.1 Коса степенишна лифт платформа за инвалиде 1.700.000,00
4.1.2 Акумулаторска бушилица 28.000,00
4.1.3 Угаона електрична брусилица 45.000,00

Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 95.030.000,00
1 Нематеријална имовина 95.030.000,00

1.1 Унапређење Диспечер плус информационог система, за потребе Градске управе за 
инспекцијске послове 1.500.000,00

1.2 Апликативни софтвер - портал за пријем поднесака и докумената од физичких и правних 
лица 22.000.000,00

1.3 Апликативни софтвер за Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције "Unidocs" 2.100.000,00

1.4 Апликативни софтвер за Градску управу за саобраћај и путеве" Улазак и контрола 
приступа за пешачку зону" 1.500.000,00

1.5 Апликативни софтвер за Градску управу за саобраћај и путеве" Израда такси дозвола за 
возила и возаче са апликацијом" 1.500.000,00

1.6 Набавка, надоградња и проширење Е писарнице у Градској управи за саобраћај и путеве и 
Градској управи за инспекцијске послове 2.000.000,00

1.7 Израда Диспечер плус андроид апликације 945.000,00
1.8 Дорада Диспечер плус информационог система 1.240.000,00
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1.9 Софтвер за електронско фактурисање 16.755.400,00
1.10 Дорада и проширење апликације за управљање скупштинским материјалом 1.700.000,00
1.11 Информациони систем за Градску управу за имовину и имовинско правне послове 28.000.000,00

1.12 Надоградња и проширење софтвера за Градску управу за имовину и имовинско правне 
послове 1.000.000,00

1.13 Надоградња и проширење софтвера за издавање картица за пешачку зону 996.600,00
1.14 Дорада андроид апликације за упављање скупштинским материјалом 120.000,00

1.15 Дорада програма за електронско вођење седница Скупштине Града „Е пословник“ за 
потребе вођења седница Градске изборне комисије 1.800.000,00

1.16 Лиценце 11.770.000,00
1.16.1 Лиценца за "Newtone dictate" софтвер у великој сали Скупштине 220.000,00
1.16.2 "Auto CAD" лиценце 9.250.000,00
1.16.3 "Аdobe PRO" лиценце 1.800.000,00
1.16.4 Остале лиценце 500.000,00

1.17 Телефонски прикључак 100.000,00
„

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-10/2022-107/1-II
27. јануар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и члана 
32. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/21), на предлог  
Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада на 118. седници  од 3. фебруара 2022. године  
доноси

    
Р Е Ш Е Њ Е 

  О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ
I

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за основне школе за 2022. годину (у даљем 
тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.

II
Средства за реализацију Програма планирана су  у 

буџету Града Новог Сада за 2022. годину, у оквиру Програма 

9: Основно образовање, у укупном износу од 347.426.515,00 
динара, од чега за Програмску активност: Реализација 
делатности основног образовања у износу од 21.642.500,00 
динара, за Пројекат: Надоградња школе - ОШ „Иван Гун-
дулић“ у износу од 71.254.015,00  динара, за Пројекат: 
Доградња спортске сале -  ОШ „Васа Стајић“ у износу од 
81.200.000,00  динара, за Пројекат: Изградња нове школе 
у насељу „Југовићево“ у износу од 101.890.000,00   динара 
и за Пројекат: Доградња школе и изградња спортске сале 
-  ОШ „Десанка Максимовић“ Футог у износу од 71.440.000,00   
динара, све  из извора финансирања 01- Општи приходи 
и примања буџета, а у складу са оствареним приходима у 
буџету.

III
Носиоци инвестиционих активности предвиђених Про-

грамом су основне  школе на територији Града Новог Сада.

IV
Захтев за пренос средстава из тачке II овог решења, 

основне школе достављају Градској управи за образовање 
(у даљем тексту: Градска управа), након што спроведу 
поступак јавне набавке, уз који достављају документацију 
о уговореним, односно извршеним радовима, услугама и 
набављеној опреми, у складу са тромесечним плановима 
извршења буџета Града Новог Сада.

Пренос средстава на рачун основних школа врши се на 
основу захтева које припрема Градска управа, у складу са 
прописима.

V

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VI

Основне школе подносе годишњи извештај о реализа-
цији инвестиционих активности утврђених Програмом, 
Градском већу Града Новог Сада путем Градске управе, 
до 28.02.2023. године за 2022. годину, са исказаним физич-
ким и финансијским показатељима и документацијом о 
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извршеним активностима и утрошку средстава према 
стварно изведеном обиму радова, услуга и набављеној 
опреми.

VII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2022-30-II
3. фебруар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ 
ЗА ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Средства за реализацију Програма инвестиционих актив-
ности за основне школе за 2022. годину, планирана су у 
буџету Града Новог Сада за 2022. годину, као трансфери 
осталим нивоима власти, у укупном износу од 347.426.515,00  
динара и распоређују се за Програмску активност: Реа-
лизација делатности основног образовања, за Пројeкат: 
Надоградња школе -  ОШ „Иван Гундулић“, за Пројекaт: 
Доградња спортске сале -  ОШ „Васа Стајић“, за Пројекат: 
Изградња нове школе у насељу „Југовићево“ и за Пројекат: 
Доградња школе и изградња спортске сале -  ОШ „Десанка 
Максимовић“ Футог.  

I. У оквиру Програмске активности: Реализација делат-
ности основног образовања, средства у износу од 
21.642.500,00 динара, распоређују се за:

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА - 5113

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани износ

1.1. ОШ "Лаза Костић" Ковиљ Прикључак на канализациону мрежу 5.000.000,00

1.2. ОШ "Ђура Даничић" Нови Сад Уградња лифта за особе са инвалидитетом 3.500.000,00

1.3. ОШ „Јован Дучић“ Петроварадин Постављање приступне  рампе за особе са 
инвалидитетом 1.000.000,00

УКУПНО 9.500.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ– 5114

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани износ

2.1. ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ Стручни надзор на прикључку за канализациону 
мрежу 75.000,00

2.2. ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад Стручни надзор на уградњи лифта за особе са 
инвалидитетом 52.500,00

2.3. ОШ „Јован Дучић“ Петроварадин Стручни надзор на постављању приступне  рампе за 
особе са инвалидитетом 15.000,00

УКУПНО 142.500,00

3. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ  – 5126

Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани износ

3.1. ОШ „Вељко Влаховић“ Шангај Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00

3.2. ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00

3.3. ОШ "Марија Трандафил" Ветерник Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00

3.4. ОШ "Ђура Јакшић" Каћ Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00
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3.5. ОШ "Вељко Петровић" Бегеч Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00

3.6. ОШ "Никола Тесла" Нови Сад Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00

3.7. ОШ "Јован Поповић" Нови Сад Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00

3.8. ОШ "Јован Јовановић Змај" 
Сремска Каменица Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00

3.9. ОШ "Вук Караџић" Нови Сад Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00

3.10. ОШ "Милош Црњански" Нови Сад Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00

Укупно: 12.000.000,00

II. У оквиру Пројeкта: Надоградња школе -  ОШ „Иван Гундулић“, средства у износу од 71.254.015,00   динара, распо-
ређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА - 5112

Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

1.1. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

Надоградња објекта школе и реконструкција 
приземља школског објекта у Новом Саду - наставак 
реализације уговорених обавеза из 2020.  и 2021. 
године

70.201.000,00

УКУПНО 70.201.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ - 5114

Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

2.1. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

Стручни надзор на надоградњи објекта школе и 
реконструкцији приземља школског објекта у Новом 
Саду - наставак реализације уговорених обавеза из 
2020. и 2021. године 

1.053.015,00

УКУПНО 1.053.015,00

III. У оквиру Пројекта: Доградња спортске сале -  ОШ „Васа Стајић“, средства у износу од 81.200.000,00  динара, рас-
поређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА - 5112

Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

1.1. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад Доградња спортске сале - наставак реализације 
уговорених обавеза из 2021. године 80.000.00,00

УКУПНО 80.000.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ - 5114

Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

2.1. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад
Стручни надзор на доградњи спортске сале- 
наставак реализације уговорених обавеза из 2021. 
године

1.200.000,00

УКУПНО 1.200.000,00
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    IV. У оквиру Пројекта: Изградња нове школе у насељу „Југовићево“, средства у износу од 101.890.000,00  динара, 
распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА - 5112

Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима
1.1. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад Изградња нове школе у насељу „Југовићево“ 100.000.000,00

УКУПНО 100.000.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ - 5114

Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

2.1. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад Стручни надзор на изградња нове школе у насељу 
„Југовићево“

1.500.000,00

2.2. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад Координатор за безбедност и здравље на раду на 
изградња нове школе у насељу „Југовићево“      390.000,00

УКУПНО 1.890.000,00
   

V. У оквиру Пројекта: Доградња школе и изградња спортске сале -  ОШ „Десанка Максимовић“ Футог, средства у 
износу од 71.440.000,00  динара, распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА - 5112

Ред
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима
1.1. ОШ „Десанка Максимовић“ Футог Доградња школе и изградња спортске сале 70.000.000,00

УКУПНО 70.0000.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ - 5114

Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

2.1. ОШ „Десанка Максимовић“ Футог Стручни надзор на доградњи школе и изградња 
спортске сале 1.050.000,00

2.2. ОШ „Десанка Максимовић“ Футог Координатор за безбедност и здравље на раду и 
израда плана превентивних мера 390.000,00

УКУПНО 1.440.000,00
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На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 
32. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 56/21), на пред-
лог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада, на 118. седници од 3. фебруара 2022. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
ЗА 2022. ГОДИНУ

I

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за средње школе за 2022. годину (у даљем 
тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.

II

За реализацију Програма у буџету Града Новог Сада 
за 2022. годину планирана су средства на име трансфера 
осталим нивоима власти у оквиру Програма 10: Средње 
образовање и васпитање, у укупном износу од 167.594.376,00 
динара из извора финансирања 01 - општи приходи и при-
мања буџета, за:

1. У оквиру Програмске активности: „Реализација 
делатности средњег образовања“ за капиталне транс-
фере за инвестиционе активности, средства у укупном 
износу од 42.538.376,00 динара.

2. За Пројекте, средства у укупном износу од 125.056.000,00  
динара, за:

2.1. Пројекат: „Доградња објекта медицинске школе 
„7. април““, средства у укупном износу од 122.356.000,00 
динара;

2.2. Пројекат: „Изградња и опремање фискултурне 
сале Гимназије „Лаза Костић““, средства у укупном износу 
од 2.700.000,00 динара.
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 III

Носиоци инвестиционих активности предвиђених Про-
грамом су средње школе на територији Града Новог Сада.

 IV

Захтев за пренос средстава из тачке II овог решења, 
средње школе достављају Градској управи за образовање 
(у даљем тексту: Градска управа), након што спроведу 
поступак јавне набавке, уз који достављају документацију 
о уговореним, односно извршеним радовима и услугама, 
у складу са тромесечним плановима извршења буџета 
Града Новог Сада.

Пренос средстава на рачун средњих школа врши се на 
основу захтева који припрема Градска управа, у складу са 
прописима.

 V

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VI

Средње школе подносе годишњи извештај о реализацији 
инвестиционих активности утврђених Програмом за 2022. 
годину Градском већу Града Новог Сада путем Градске 
управе, до 28. фебруара 2023. године, са исказаним физич-
ким и финансијским показатељима и документацијом о 
извршеним активностима и утрошку средстава према 

стварно изведеном обиму радова, услуга и набављеној 
опреми.

VII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2022-34-II
3. фебруар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

ПРОГРАМ  ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА  
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  ЗА  2022. ГОДИНУ

Средства у укупном износу од 167.594.376,00 динара, 
планирана су у буџету Града Новог Сада и распоређују се 
на следећи начин: 

1. У оквиру Програмске активности: „Реализација 
делатности средњег образовања“, средства у укупном 
износу од 42.538.376,00 динара, за:

1.1. Капитално одржавање зграда и објеката

р. 
бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у 

динарима ИФ

1 Гимназија "Светозар 
Марковић", Нови Сад Адаптација простора испод степеништа 9.583.740,00 01

  Укупно: 9.583.740,00

1.2. Пројектно планирање

р. 
бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у 

динарима ИФ

1 Гимназија "Исидора 
Секулић", Нови Сад

Пројектно техничка документација, сагласности, таксе, трошкови 
обраде предмета  за партерно уређење дворишта 3.540.000,00 01

2 Гимназија "Светозар 
Марковић", Нови Сад Стручни надзор на адаптацији простора испод степеништа 143.756,00 01

  Укупно: 3.683.756,00

1.3. Опрема за образовање, науку, културу и спорт

р. 
бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у 

динарима ИФ

1 Електротехничка 
школа "Михајло 
Пупин", Нови Сад

Набавка опреме за извођење практичне наставе (телефонска 
централа, осцилоскоп, пројектори, десктоп рачунари,  клупе и 
столице за учионице,метални ормани за радионице, опрема 
зарадионицу аутоелектронике, лап топ рачунари) 

2.600.000,00 01

2
Средња медицинска 
школа "7.април", Нови 
Сад

Набавка опреме за извођење практичне наставе за зубне 
техничаре 26.670.880,00 01

  Укупно: 29.270.880,00
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2.  Пројекти, средства у укупном износу од 125.056.000,00 динара, за:
2.1. Пројекат: „Доградња објекта медицинске школе „7. април““

р. 
бр. Активност ОПИС Износ у 

динарима ИФ

1 Изградња зграда и 
објеката Доградња објекта школе и фискултурне сале 120.003.000,00 01

2 Пројектно планирање Пројектно техничка документација, сагласности, таксе и стручни 
надзор за доградњу објекта школе и фискултурне сале 2.353.000,00 01

  Пројекат  укупно 122.356.000,00

2.2. Пројекат: „Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије „Лаза Костић““ 

р. 
бр. Активност ОПИС Износ у 

динарима ИФ

1 Пројектно планирање Пројектно техничка документација, сагласности, таксе и трошкови 
обраде предмета за доградњу објекта 2.700.000,00 01

  Пројекат  укупно 2.700.000,00
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На основу члана 14. став 3. Одлуке о јавном превозу на 

територији Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог 
Сада'', бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, ''Службени гласник 
Републике Србије'', бр.104/17 – одлука УС и ''Службени 
лист Града Новог Сада'', бр. 29/18, 48/18, 27/19, 49/19, 
61/19, 22/20, 24/21, 27/21-испр. и 58/21) Градско веће Града 
Новог Сада, на 118. седници од 3. фебруара 2022. године, 
доноси

                                          
РЕШЕЊЕ

О ПРОГРАМУ  ПОСТАВЉАЊА 
НАДСТРЕШНИЦА НА АУТОБУСКИМ 

СТАЈАЛИШТИМА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ 

ПРЕВОЗ ПУТНИКА ЗА 2022. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се Програм  постављањa 
надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији 
Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника 
за 2022.  годину  (у даљем тексту: Програм), који чини 
саставни део овог решења. 

II. Програм обухвата набавку и постављање до 60 над-
стрешница на аутобуским стајалиштима на територији 
Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника 
у 2022. години и реализација преузете обавезе из 2021. 
године за набавку и постављање до 12 надстешница на 
аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада 
за градски и приградски превоз путника.

Набавка и постављање из става 1. ове тачке вршиће се 
у складу са прописима који регулишу јавне набавке, односно 
на начин и у роковима који су уговорени у поступку јавне 
набавке.

III. За реализацију овог програма задужује се Градска 
управа за саобраћај и путеве (у даљем тексту: Градска 
управа). 

IV. Средства за реализацију Програма у укупном износу 
од 14.903.360,00 динара обезбеђена су у буџету Града Новог 
Сада за 2022. годину, од чега су 2.403.360,00 динара преу-
зете обавезе по Оквирном споразуму из 2021. године за 

набавку и постављање до 12 надстрешница, а 12.500.000,00 
динара планирана средства из буџета Града Новог Сада за 
2022. годину за набавку и постављање до 60 надстрешница.

V. Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VI. Градска управа подноси Градском већу Града Новог 
Сада извештај о реализацији Програма, са исказаним 
физичким и финансијским показатељима о извршеним 
активностима и утрошку средстава. 

VII. Овo решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада". 

 ПРОГРАМ 
ПОСТАВЉАЊА НАДСТРЕШНИЦА НА 

АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА  НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ 

ПРЕВОЗ ПУТНИКА ЗА 2022. ГОДИНУ
  
РЕД. 
БР. НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ ИЗНОС У 

ДИНАРИМА

1.

Набавка и постављање  до 60 
надстрешница на аутобуским 
стајалиштима на територији 
Града Новог Сада за градски и 
приградски превоз путника за 
2022. годину

 

12.500.000,00

2.
Преузете обавезе за набавку и 
постављање до 12 надстрешница 
из 2021. године

2.403.360,00

 УКУПНО: 14. 903.360,00

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-424/2022-II
3. фебруар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 14. став 3. Одлуке о јавном превозу 

путника на територији Града Новог Сада (''Службени лист 
Града Новог Сада'', бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, ''Служ-
бени гласник Републике Србије'', бр. 104/17 – одлука УС и 
''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 29/18, 48//18, 27/19, 
49/19,  61/19, 22/20, 24/21, 27/21- испр. и 58/21) Градско 
веће Града Новог Сада, на 118. седници од 3. фебруара 
2022. године, доноси                                          

РЕШЕЊЕ О
ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ  
ОДРЖАВАЊА НАДСТРЕШНИЦА НА 
АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА  НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 
ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ 
ПУТНИКА ЗА 2021. и 2022. ГОДИНУ

I. У Решењу о програму одржавања надстрешница на 
аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада 
за градски и приградски превоз путника за 2021. и 2022. 
годину (''Службени лист Града Новог Сада'', број 16/21) 
тач. II. и III. мењају се и гласе: 

''II. Програм обухвата одржавање надстрешница на 
аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада 
за градски и приградски превоз путника, које су постављене 
у 2019. и 2020. години, на основу Решења о Програму 
постављања надстрешница на аутобуским стајалиштима 
на територији Града Новог Сада за градски и приградски 
превоз путника за 2019. годину (''Службени лист Града 
Новог Сада'', бр. 10/19, 51/19 и 54/19),  Решења о Програму 
постављања надстрешница на аутобуским стајалиштима 
на територији Града Новог Сада за градски и приградски 
превоз путника за 2020. годину (''Службени лист Града 
Новог Сада'', бр. 49/20 и 52/20) и Решења о Програму 
постављања надстрешница на аутобуским стајалиштима 
на територији Града Новог Сада за градски и приградски 
превоз путника за 2021. годину (''Службени лист Града 
Новог Сада'', број 16/21).

III. Средства за реализацију Програма у укупном износу 
од 13.488.520,00 динара планирана су у буџету Града Новог 
Сада за 2021. и 2022. годину.

Средства из става 1. ове тачке планирана су и реали-
зована у 2021. години у износу од 1.251.960,00 динара, док 
су средства у износу од 12.236.560,00 динара планирана 
у буџету Града Новог Сада за 2022. годину и чине их пре-
узете обавезе за одржавање надстрешница из 2021. године 
у износу од 5.236.560,00 динара и средства за одржавање 
надстрешница у 2022. години у износу од 7.000.000,00 
динара.“

II. Програм одржавања надстрешница на аутобуским 
стајалиштима на територији Града Новог Сада за градски 
и приградски превоз путника за 2021. и 2022. годину мења 
се и гласи: 

„ПРОГРАМ 
ОДРЖАВАЊА НАДСТРЕШНИЦА НА 

АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА  НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ 
ПРЕВОЗ ПУТНИКА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ

  
РЕДНИ 
БРОЈ НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ ИЗНОС У 

ДИНАРИМА

1.

Одржавање 98 надстрешница  
на аутобуским стајалиштима на 
територији Града Новог Сада у 
2021. години

1.251.960,00

2.

Одржавање 98 надстрешница  
на аутобуским стајалиштима на 
територији Града Новог Сада 
-преузете обавезе из 2021. 
године 

5.236.560,00

3.

Одржавање 148 надстрешница  
на аутобуским стајалиштима на 
територији Града Новог Сада у 
2022. години

7.000.000,00

 УКУПНО: 13.488.520,00 
„

III. Овo решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-423/2022-II
3. фебруар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 128. став 2. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са чланом 7. став 2. 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 
115. седници одржаној 27. јануара 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Предлог одлуке о расписивању 
и спровођењу Јавног конкурса за избор кандидата за дирек-
тора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад број 
060-20/18-3 који је утврдио Управни одбор Историјског 
архива Града Новог Сада, Нови Сад на 18. седници одр-
жаној 25. јануара 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2022-28-II
27. јануар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. став 1. тачка 64. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Градско веће Града Новог Сада на 115. седници од 27. 
јануара 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 
ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ 
ГРУПЕ ЗА САГЛЕДАВАЊЕ СТАЊА И 

ПРЕДЛАГАЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА 
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА У 

БИЦИКЛИСТИЧКОМ САОБРАЋАЈУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о образовању и именовању радне групе за 
сагледавање стања и предлагање мера и активности за 
побољшање услова у бициклистичком саобраћају на тери-
торији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 56/16, 68/16, 24/17 и 55/21) у тачки III. реч: „пет“ 
замењује се речју: „шест“.

II. У тачки IV. алинеја друга подтачка 5. мења се и гласи: 
„5. Марко Мазалица, Удружење грађана Новосадска бици-
клистичка иницијатива,“.

После подтачке 5. додаје се подтачка 6. која гласи:
„6. Владмир Здравковић, Удружење грађана Новосадска 

бициклистичка иницијатива,“.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-305/2022-II
27. јануар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 64. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са чланом 8. став 6. Уговора о суфинансирању програма 
енергетске санације породичних кућа који спроводи Град 
Нови Сад закљученог 5. новембра 2021. године и Анекса 
уговора о суфинансирању програма енергетске санације 
породичних кућа закљученог 9. децембра 2021. године 
између Министарства рударства и енергетике и Града Новог 
Сада, Градско веће Града Новог Сада на 115. седници 
одржаној 27. јануара 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И 
СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 
ПОРОДИЧНИХ КУЋА

I

У Решењу о образовању и именовању председника, 
чланова и секретара Комисије за реализацију Програма 
енергетске санације породичних кућа („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 55/21) у тачки IV подтачка 2. реч: 
„Коњевић“ замењује се речју: „Коњовић“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-1/2022-23-II
27. 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 118. седници од 3. фебруара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  ЛАКЕТИЋ МИРОСЛАВ, мастер менаџер, поставља 
се за в.д. начелника Градске управе за инспекцијске 
послове, почев од 8. фебруара 2022. године, до постављења 
начелника Градске управе за инспекцијске послове, 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 
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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, веће 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 Лакетић Мирослав, мастер менаџер, 
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 ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2022-7/с
3. фебруар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

92
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 118. седници од 3. фебруара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  ВУЈИНОВИЋ СИНИША, дипломирани саобраћајни 
инжењер, поставља се за в.д. заменика начелника Градске 
управе за инспекцијске послове, почев од 8. фебруара 
2022. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за инспекцијске послове, 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, веће 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 Вујиновић Синиша, дипломирани 
саобраћајни инжењер, у време постављања за вршиоца 
дужности има статус службеника и положен државни 
стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, про-
изилази 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-020-4/2022-7/č
3. фебруар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

93
На основу члана 61. став 1. тачка 19. Статута Града 

Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 
а у вези са чланом 41. став 1. Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17 
- др. зaкoн и 49/21), Градоначелник Града Новог Сада, 
доноси

АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

I. УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ    

Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2022. 
годину (у даљем тексту: Акциони план) представља основни 
документ за спровођење активне политике запошљавања 
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на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), 
којим се дефинишу циљеви и приоритети и утврђују про-
грами и мере који ће се реализовати у 2022. години, ради 
унапређења запошљавања и смањења незапослености. 

Приликом израде Акционог плана узети су у обзир стра-
тешки правци, општи циљ и појединачни циљеви из Стра-
тегије запошљавања у Републици Србији за период од 
2021. до 2026. године ("Службени гласник РС", бр. 18/21 и 
36/21-испр.), као и приоритети и циљеви из Акционог плана 
за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење стра-
тегије запошљавања у Републици Србији за период од 
2021. до 2026. године.

Правни основ за доношење Акционог плана је одредба 
члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17 - др. зaкoн 
и 49/21) којом је одређено да надлежни орган локалне 
самоуправе може по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање да усвоји локални акциони план 
запошљавања. У Новом Саду, Градоначелник Града Новог 
Сада (у даљем тексту: Градоначелник) је надлежни орган 
локалне самоуправе који доноси Акциони план.

Акциони план садржи све елементе предвиђене одред-
бама Закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености:

- макроекономски оквир за стварање и примену политике 
запошљавања,

- стање и токове на тржишту рада за наредну годину,
- циљеве и приоритете политике запошљавања,
- програме и мере активне политике запошљавања за 
текућу годину, са одговорностима за њихово спро-
вођење и потребним средствима,

- финансијски оквир за политику запошљавања и изворе 
финансирања,

- носиоце послова реализације Акционог плана,
- категорије теже запошљивих лица којa имају приоритет 
за укључивање у мере активне политике запошљавања,

- индикаторе успешности реализације програма и мера, 
и

- друге елементе.
Градска управа за привреду Града Новог Сада (у даљем 

тексту: Градска управа за привреду) у припреми и изради 
Акционог плана користила је податке Националне службе 
за запошљавање - Филијала Нови Сад (у даљем тексту: 
Национална служба за запошљавање), податке Републич-
ког завода за статистику о привредним кретањима за под-
ручје Града Новог Сада и Агенције за привредне регистре. 

У складу са одредбама Закона, на Акциони план прет-
ходно мишљење дао је Савет за запошљавање Града 
Новог Сада (у даљем тексту: Савет за запошљавање).

Најзначајнији акти из области запошљавања и привред-
ног развоја који су коришћени при изради Акционог плана 
су: 

− Закон о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености,

− Закон о професионалној рехабилитацији и запошља-
вању особа са инвалидитетом,

− Стратегија запошљавања у Републици Србији за 
период од 2021 до 2026. године, 

− Акциони план за период од 2021. до 2023. годинe за 
спровођење стратегије запошљавања у Републици 
Србији за период од 2021. до 2026. године,

− Правилник о критеријумима, начину и другим 
питањима од значаја за спровођење мера активне 
политике запошљавања. 

У изради Акционог плана и дефинисању циљева и при-
оритета политике запошљавања на територији Града 
учествовали су социјални партнери, релевантне институције 
и остале заинтересоване стране, ради свеобухватног сагле-
давања и спровођења политике запошљавања.

II. ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА И ПРИВРЕДНА 
 КРЕТАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

Нови Сад је главни административни центар Аутономне 
Покрајине Војводине и седиште Јужнобачког округа и при-
пада групи подунавских градова. 

Нови Сад је, захваљујући свом геостратешком положају 
и предузетничком духу својих грађана, одувек био центар 
економског развоја. Данас, Нови Сад је административни, 
универзитетски, пословни, културни, туристички и сајамски 
центар региона. 

У току 2021. године привредна активност на подручју 
Града реализовала се у оквиру 10.986 активних привредних 
друштава и 20.571 активних предузетника. Новооснованих 
привредних друштава је 817, а брисаних-угашених 595 
(Подаци АПР-а са стањем на дан 17.11.2021. године).

Према класификацији делатности, у привреди Града 
највећи број привредних друштава је у области трговине 
и разним облицима услужних делатности, а најмањи број 
у производњи.

Кретање броја предузетника на подручју у периоду 2016-
2021. године по подацима АПР-а. (подаци за 2021. годину 
су са стањем на дан 17.11.2021. године)

2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Активних 14.960 16.836 17.177 19.725 19.812 20.571

Новооснованих 2.375 2.788 1.233 2.531 1.790 2.035

Брисаних/
угашених 526 1.036 628 1.190 1.667 1.320

Што се тиче претежне делатности обављања, највећи 
број предузетника је као и привредних друштава из области 
разних облика услужне делатности и трговине . 

III. ОСНОВНИ СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Просечна исплаћена бруто зарада у Новом Саду по 
запосленом за месец септембар 2021. године износила је 
103.365,00 (нето 74.889,00) динара.

Укупан број незапослених лица у Новом Саду је 13.081, 
од тога 7.883 су жене (подаци НСЗ, новембар 2021. године).

Укупан број запослених лица у Новом Саду je 158.076 
(jануар-децембар 2020. године, последњи званични пода-
так Републичког завода за статистику).

У структури запослених на нивоу Града највеће процен-
туално учешће имају сектори: трговина на велико и мало 
и поправка моторних возила (17,15%), прерађивачка индус-
трија (14,4%), образовање (8,44%)и здравствена и социјална 
заштита (7,44%).
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IV.  СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ 
  ГРАДА

Укупан број незапослених лица на територији Града на 
дан 30.11.2021. године је био 13.081 лица. На основу ана-
лизе стања незапослености за Филијалу Нови Сад у 2021. 
години за Град Нови Сад, у периоду посматрања новембар 
2020/новембар 2021. године за Град Нови Сад, број неза-
послених лица је смањен за 1,03%.

Од укупног броја незапослених лица у Новом Саду, по 
степенима стручне спреме, број незапослених лица је сле-
дећи:

Степен стручне спреме Број незапослених
I 2097
II 423
III 1964
IV 4269
V 78

VI1 510
VI2 534

VII-1 3140
VII-2 44
VIII 22

Укупно: 13.081

1. Дефицитарна и суфицитарна занимања

Дефицитарна занимања су: дипломирани информати-
чари, посебно програмери, заваривачи, месари, фризери, 
овлашћене рачуновође, дипломирани фармацеути са поло-
женим стручним испитом, армирачи, тесари, дипломирани 
дефектолози, социјални радници и геодетски инжењери, 
лекари специјалисти, машински и електроинжењери, про-
фесори математике и физике. Основна дефицитарност се 
исказује код информатичких занимања са високом школс-
ком спремом - дипломирани информатичари, програмери 
свих профила, дипломирани математичари - информати-
чари, дипломирани инжењери електротехнике - рачунарске 
технике, односно сви профили са софтверским занимањем. 
У оквиру занимања програмер, присутан је недостатак 
знања сложенијих програмских језика (C+, C++, PHP, JAVA, 
као и FRONTEND). Такође, постоји дефицитарност профила 
кувара, пекара, месара, возача, фризера, маникира, педи-
кира и заваривача. Суфицитарна занимања су: правни, 
пољопривредни и економски техничари, матуранти гимна-
зије, дипломирани правници, дипломирани туризмолози, 
туристички техничари, занимања из области културе, 
хемијски техничари, професори српског језика и књижев-
ности, професори разредне наставе.

2. Анализе на локалном тржишту рада

Анализе на локалном тржишту рада су истраживачке 
активности Националне службе за запошљавање, које се 
спроводе у континуитету. У току 2020 године, организована 
је презентација услуга Националне службе за запошљавање 
у Новом Саду, где су послодавци исказали велико интере-
совње за Јавне позиве Националне службе за запошља-
вање и Града Новог Сада. На територији Града евиденти-
рано је највише лица са четвртим степеном стручне спреме 

4.269, са седмим степеном стручне спреме 3.140 и са првим 
степеном образовања 2.097 лица. Број лица на евиденцији 
која чекају посао дуже од 24 месеца је 5.474 лица, што је 
41,85% од укупног броја евидентираних за Град. У укупном 
броју незапослених лица, велико је учешће лица са висо-
ком образовањем. Приправништво за младе са високим 
образовањем – подразумева стручно оспособљавање за 
самосталан рад у занимању за које је стечено најмање 
високо трогодишње или четворогодишње образовање, 
ради обављања приправничког стажа, односно стицањa 
услова за полагање стручног испита кад је то законом, 
односно правилником предвиђено као посебан услов за 
рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа. 

Анализа трендова тржишта рада указује на неопходност 
интензивирања активности у циљу унапређења положаја 
категорија теже запошљивих лица.

Приоритет за укључивање имају незапослена лица из 
следећих категорија: 

- лица без основног образовања;
- лица без завршене средње школе; 
- лица старости 50 и више година;
- дугорочно незапослена лица која посао траже дуже 
од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао 
траже дуже од 18 месеци;

- жене, посебно дугорочно незапослене жене;
- млади до 30 година старости, а посебно младе жене, 
млади без завршене средње школе, као и млади без 
радног искуства; 

- особе са инвалидитетом; 
- Роми; 
- корисници новчане социјалне помоћи и
- лица у статусу вишка запослених.

Такође, у мере активне политике запошљавања укљу-
чиваће се и незапослена лица из следећих теже запошљи-
вих категорија: 

- млади у домском смештају, хранитељским и стара-
тељским породицама, 

- жртве породичног насиља, 
- жртве трговине људима, 
- избегла и расељена лица, повратници према Спора-
зуму о реадмисији, 

- самохрани родитељи, 
- супружници из породице у којој су оба супружника 
незапослена, 

- родитељи деце са сметњама у развоју и 
- бивши извршиоци кривичних дела.

Посебан приоритет за укључивање у мере активне поли-
тике запошљавања имају лица која се суочавају са више 
фактора отежане запошљивости, односно, која припадају 
у две или више претходно наведених категорија теже запо-
шљивих лица.

3. Решавање вишка запослених

Национална служба за запошљавање Филијала Нови 
Сад ће приоритетно укључивати вишкове запослених у 
програме и мере активне политике запошљавања.
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 4.  Додатне обуке и образовање 

Додатно образовање и обука су мере којима лица стичу 
нова знања, вештине и радно искуство. Заснива се на ана-
лизи потреба тржишта рада, односно потреба послодаваца 
у погледу потребних знања и вештина неопходних за 
обављање конкретних послова, утврђених у контактима са 
послодавцима. У складу са тим додатно образовање и 
обуке се реализују за она подручја рада у којима постоји 
дефицит знања и вештина.

V. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА  ГРАДА 

Циљ политике запошљавања Града је успостављање 
стабилног и одрживог тренда раста запослености кроз 
отварање нових радних места, подршку развоју предузет-
ништва и подстицању запошљавања младих.

 Поред Националне службе за запошљавање, на тери-
торији Града послове везане за запошљавање обавља и 
Градска управа за привреду, а односе се на послове 
праћења стања у области политике запошљавања Града, 
унапређења и спровођења мера за подстицање запосле-
ности, израде, припреме и реализације годишњег Акционог 
плана, као и Савет за запошљавање, као радно саветодавно 
тело Градоначелника, чији је задатак да даје мишљење и 
препоруке Градоначелнику о питањима од интереса за 
унапређење запошљавања везаним за планове и програме 
запошљавања, годишње акционе планове запошљавања 
Града, мере активне политике запошљавања (организовање 
јавних радова и радно ангажовање незапослених лица у 
извођењу јавних радова, издвајање субвенција за отварање 
нових радних места, додатно образовање и обука неза-
послених лица, подршка самозапошљавању и другим 
мерама), прописима из области запошљавања и другим 
питањима од интереса за запошљавање. Савет за запо-
шљавање основан је 2006. године Решењем Градоначел-
ника на основу Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености.

У складу са Законом, а на предлог Савета за запошља-
вање, Градоначелник је донео Програме  активне  политике  
запошљавања  Града  Новог  Сада  за 2007, 2008. и 2009. 
годину, а за период 2010-2021. године Акционе планове 
запошљавања. 

У периоду од 2010. до 2021. године Град је за реализа-
цију мера активне политике запошљавања издвојио укупно 
1.529.285.990,00 динара и то за запошљавање 4.290 лица 
и за обуку 2.781 лица. Од тога је у 2021. години запослено 
448 лица (oд тога броја 100 лица је било на стручној пракси).

VI.  ПРОБЛЕМИ У СПРОВОЂЕЊУ ПОЛИТИКЕ 
  ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

Проблеми који се појављују у области запошљавања 
на територији Града су:

− одлазак младих и квалификованих кадрова у ино-
странство

− висока стопа незапослености и број незапослених 
лица у Новом Саду који износи 13.081, 

− постојање већег броја вишкова запослених,
− прихватање послова испод нивоа стечених квали-

фикација, због недостатка посла,

− неусаглашеност понуде и потражње, односно недос-
татак квалификоване радне снаге која се огледа у 
чињеници да одређени број слободних радних места 
за којим постоји потреба послодаваца остаје непо-
пуњен, а да са друге стране постоји велики број лица 
са занимањима за која не постоји потреба на тржишту 
рада, 

− дугорочна незапосленост, а самим тим и губитак 
мотивације и знања, као и смањена могућност за 
запошљавање, па мера јавних радова утиче управо 
на ову категорију теже запошљивих лица у погледу 
радно-социјалне активације, 

− старосна структура је неповољна јер је просечна 
старост незапослених лица око 41 година, а томе 
доприносе вишкови запослених, пошто послодавци 
због економских тешкоћа и отежаног пословања 
својих фирми прибегавају смањењу броја запосле-
них, старији радници су претрпели даље погоршање 
положаја јер у периодима криза ова лица су највише 
погођена губитком радних места,

− квалификациона структура незапослених лица је 
неповољна, и превазилажење постојеће ситуације 
застарелих занимања и неадекватних способности 
подразумева реформу система образовања која треба 
да се руководи стварним и реалним потребама 
тржишта рада,

− незапосленост код жена израженија је у односу на 
незапосленост мушкараца, али последњих година 
постоји тренд постепеног смањивања и повећања 
запослености, али и даље су жене у нешто већем 
проценту незапослене,

− недовољно социјално укључивање појединаца и група 
које се налазе у стању социјалне искључености, мада 
је у периоду од 2015-2021. године углавном заус-
тављено погоршање положаја теже запошљивих 
лица, али је потребно и даље радити на томе,

− сива економија која је у високом проценту изражена 
што је последица недостатка одређених мера које 
би  смањиле рад на црно и недовољно промовисање 
предности легалног и пријављеног рада међу посло-
давцима и запосленима.

VII. КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА

У складу са Законом, теже запошљива лица су она неза-
послена лица која због здравственог стања, недовољног 
или неодговарајућег образовања, социодемографских 
карактеристика, регионалне или професионалне неусклађе-
ности понуде и тражње на тржишту  рада,  или  због других 
објективних околности теже налазе посао. Одређеним 
програмима и мерама активне политике запошљавања 
подстиче се равноправнији положај тих лица на тржишту 
рада, тако да теже запошљива лица имају приоритет код 
укључивања у поједине мере. 

У складу са наведеним, Град подстиче запошљавање 
младих првенствено кроз програме приправништва, стру-
чне праксе и универзитетске професионалне праксе, а 
потом и кроз субвенције за самозапошљавање и субвенције 
за отварање нових радних места код послодаваца у при-
ватном сектору. 

Најугроженије групе незапослених лица су у 2022. години 
категорије теже запошљивих лица према Акционом плану 
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за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење стра-
тегије запошљавања у Републици Србији за период од 
2021. до 2026. године, која ће имати приоритет за укључи-
вање у мере активне политике запошљавања, а то су:

- лица без основног образовања;
- лица без завршене средње школе; 
- лица старости 50 и више година;
- дугорочно незапослена лица која посао траже дуже 
од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао 
траже дуже од 18 месеци;

- жене, посебно дугорочно незапослене жене;
- млади до 30 година старости, а посебно младе жене, 
млади без завршене средње школе, као и млади без 
радног искуства; 

- особе са инвалидитетом; 
- Роми; 
- корисници новчане социјалне помоћи;
- лица у статусу вишка запослених.

Такође, у мере активне политике запошљавања укљу-
чиваће се и незапослена лица из следећих теже запошљи-
вих категорија: 

- млади у домском смештају, хранитељским и стара-
тељским породицама;1 

- жртве породичног насиља; 
- жртве трговине људима; 
- избегла и расељена лица, повратници према Спора-
зуму о реадмисији; 

- самохрани родитељи; 
- супружници из породице у којој су оба супружника 
незапослена; 

- родитељи деце са сметњама у развоју; 
- бивши извршиоци кривичних дела
- особе рехабилитоване од болести зависности
- млади до 30 година старости који имају статус деце 
палих бораца

  и сл. на начин којим се омогућава њихова интеграција 
на тржиште рада.

VIII. ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА 
  ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА У 2022. ГОДИНИ

Основни циљ политике запошљавања Града је 
успостављање стабилног и одрживог тренда раста запос-
лености кроз подршку запошљавања младих, отварање 
нових радних места и подстицање предузетништва и пре-
дузетничког духа нарочито код жена.

Појединачни циљеви политике запошљавања на тери-
торији Града за 2022. годину односе се на:

− повећање запослености кроз отварање нових рад-
них места и подстицање предузетништва и самоза-
пошљавања, посебно подстицање женског преду-
зетништва,

− повећање запослености младих,

1 Категорија младих у домском смештају, хранитељским и старатељ-
ским породицама, подразумева младе до 30 година старости који су 
имали или имају статус младих у домском смештају, хранитељским и 
старатељским породицама.

− подстицање запошљавања и социјалног укључивања 
теже запошљивих лица,

− организовање и спровођење јавних радова у које се 
првенствено укључују лица из теже запошљивих кате-
горија,

− у циљу поштовања принципа родне осетљивости, 
подстицање женског предузетништва ради економ-
ског оснаживања и професионалног осамостаљи-
вања жена,

− преузимање значајније улоге од стране локалне само-
управе у наредном периоду за креирање и спро-
вођење активних мера запошљавања које ће уважа-
вати све карактеристике и специфичности локалног 
окружења,

− успостављање стабилног и одрживог тренда раста 
запослености,

− подршку и помоћ незапосленим лицима у активном 
тражењу посла,

− подршку смањењу неформалног рада. У наредном 
периоду потребно је повећати мере и активности за 
смањење обима неформалног рада и такву запос-
леност превести у легалне оквире,

− унапређење социјалног дијалога и јачање улоге 
социјалних партнера у области запошљавања и 
локалној политици запошљавања, 

− подршку равноправности полова и једнаких могућ-
ности у погледу запошљавања и зарада,

− борбу против дискриминације посебно погођених 
група приликом запошљавања,

− активан приступ Града у области запошљавања,
− спровођење мера из Акционог плана и јачање улоге 

Савета за запошљавање,
− успостављање комуникације са Сектором за запо-

шљавање у Министарству рада, запошљавања и 
социјалне политике и проширивање сарадње са 
Националном службом за запошљавање, као и са 
осталим локалним саветима за запошљавање,

− учешће у финансирању програма и мера активне 
политике запошљавања из покрајинског и републич-
ког буџета,

− учествовање на обукама намењеним члановима 
локалних савета за запошљавање.

IX.  ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА У 2022. ГОДИНИ

У оквиру дефинисаних циљева политике запошљавања 
на територији Града одређени су конкретни приоритети за 
деловање приликом спровођења програма и мера активне 
политике запошљавања.

Акционим планом утврђују се следећи приоритети 
активне политике запошљавања за 2022. годину:

− реализовање програма стручног оспособљавања 
младих који први пут заснивају радни однос на 
одређено време, за обуку за самосталан рад у струци 
и спровођење програма стручне праксе,

− отварање нових радних места и подстицање само-
запошљавања, нарочито подстицање самозапошља-
вања жена, као приоритет који показује тежњу Града 
да подржи принцип родне равноправности,
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− подстицање запошљавања теже запошљивих кате-
горија незапослених лица кроз јавне радове,

− унапређење социјалног дијалога на територији Града, 
− сарадња са Националном службом за запошљавање, 

Универзитетом у Новом Саду и другим образовним 
институцијама, као и осталим релевантним чинио-
цима, који могу да помогну у остваривању поставље-
них циљева и приоритета у спровођењу активне поли-
тике запошљавања, и

− унапређење квалитета радне снаге и улагање у људ-
ски капитал, путем финансирања и организовања 
обука за незапослена лица.

X. ПРОГРАМИ И МЕРЕ ПОЛИТИКЕ 
 ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 
 ГРАДА У 2022. ГОДИНИ

Утврђени приоритети и циљеви постижу се спровођењем 
програма и мера активне политике запошљавања. Програме 
и мере активне политике запошљавања у 2022. години 
спроводи Градска управа за привреду, у складу са законом 
и применом правила о контроли државне помоћи. 

Програми и мере активне политике запошљавања 
Града који ће се реализовати у циљу повећања запос-
лености и смањења незапослености у 2022. години су: 

1. Програм приправника
2. Програм стручне праксе
3. Организовање јавних радова од интереса за Град
4. Подршка самозапошљавању
5. Субвенција за отварање  нових радних  места
6. Сајмови запошљавања  
7. Обуке и едукација лица

Град ће ове године у већем обиму, кроз доделу субвен-
ције за самозапошљавање,  финансирати отпочињање 
приватног посла и тиме повећати број новооснованих прив-
редних друштава и предузетничких радњи у циљу подршке 
развоја предузетништва и јачања предузетничког духа, 
посебно женског предузетништва.

Према Акционом плану за период од 2021. до 2023. 
годинe за спровођење стратегије запошљавања у Репуб-
лици Србији за период од 2021. до 2026. године програм 
субвенција биће у потпуности намењен припадницима теже 
запошљивих категорија. У складу са тим, Град је издвојио 
део средстава за субвенције, а у реализацији мера првен-
ство ће имати лица из теже запошљивих категорија, али 
ће мерама бити обухваћена и остала лица са евиденције 
незапослених.

Посебно је важно да се очувају позитивни трендови 
повећања активности и запослености старијих радника, уз 
интензивније запошљавање младих. Такође, с обзиром на 
ситуацију на тржишту рада услед пандемије изазване COVID 
19 вирусом, приоритет ће имати и вишкови запослених. 

Резултати студија евалуације мера активне политике 
запошљавања спроведених у Републици Србији последњих 
година показују да програми обука дају мешовите резултате, 
али установљени су дугорочни позитивни ефекти. 

Програми стручне праксе и програм приправника такође 
имају снажан позитивни утицај. 

Програми директног субвенционисања запошљавања 
имају најјаче директне ефекте, али је примећено и да су 

они генерално скупи. Међутим, ове мере имају значајно 
место, нарочито у ситуацијама потиснуте тражње за радом. 

Програми јавних радова, у складу са међународним 
искуством, имају веће ефекте као вид радно-социјалне 
активације, него као средство за побољшање запошљивости 
и запошљавања. Ипак, уочени су изузетно јаки позитивни 
психолошки утицаји на кориснике.

1. Програм приправника

Програм приправника подразумева стручно оспособља-
вање незапослених лица за самосталан рад у струци, за 
период до 12 месеци, и стицање услова за полагање при-
правничког, односно другог стручног испита. 

Програм је намењен младим незапосленим лицима са 
високим образовањем (најмање четири године факултета 
или мастер) са евиденције Националне службе за запо-
шљавање, без радног искуства у струци и који активно 
траже посао. 

Средства за реализацију програма приправника користе 
се за накнаду трошкова зараде приправника (бруто II зарада, 
односно зарада са свим припадајућим доприносима за 
обавезно социјално осигурање и порезом), у месечном 
износу од 60.000,00 динара за стручно оспособљавање 65 
приправника са високим образовањем, за период до 12 
месеци, а средства су издвојена у укупном износу од 
46.800.000,00 динара.

Средства додељена по основу програма приправника 
су државна помоћ мале вредности (de minimis државна 
помоћ).

Право на учешће у финансирању програма приправника 
може да оствари послодавац под условом: 

− да у АПР-у има регистровано седиште или органи-
зациону јединицу на територији Града Новог Сада у 
којој се запошљавају незапослена лица, 

− да уредно измирује обавезе по основу пореза и допри-
носа за обавезно социјално осигурање,

− да је солвентан, а у обзир се узима број дана које је 
послодавац био у блокади за шест месеци који прет-
ходе месецу у ком се захтев подноси,

− да је измирио раније уговорне обавезе према Граду 
и Националној служби, осим за обавезе чија је реа-
лизација у току, уколико исте редовно измирује,

− да има кадровске и друге капацитете за стручно оспо-
собљавање приправника, односно има запосленог 
или на други начин ангажованог ментора који, уко-
лико позитивним прописима није другачије одређено, 
испуњава следеће услове: 
• има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа 
образовања као и лице које се оспособљава,  

• има најмање 12 месеци радног искуства у струци. 
− да има најмање једно запослено лице (под запосле-

ним лицем, у складу са законом, подразумева се 
свако лице пријављено на обавезно социјално оси-
гурање) и 

− да ангажује незапослено лице које се води на еви-
денцији Националне службе за запошљавање у 
Новом Саду, које нема радног искуства у струци (под 
радним искуством сматра се и радно искуство сте-
чено волонтирањем), које активно тражи посао, које 
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први пут заснива радни однос у струци, као и да тре-
нутно није укључено и није било укључено у неки од 
програма стручног оспобљавања Града Новог Сада 
и Националне службе за запошљавање у степену за 
који се оспособљава. 

При бодовању захтева могу се, на основу процене кре-
тања на тржишту рада, узети у обзир следећи критеријуми: 

− програм стручног оспособљавања, да ли се програм 
реализује у складу са посебним законом или се реа-
лизује из претежне делатности послодавца на основу 
акта о организацији и систематизацији послова, а 
који је написан садржајно и квалитетно,

− кадровски капацитети послодавца потребни за реа-
лизацију програма приправника, при чему се пред-
ност даје менторима који имају више радног искуства, 

− структура лица која се оспособљава, 
− дужина обављања делатности послодавца, при чему 

већи број бодова остварују послодавци који дуже 
обављају делатност,

− тенденција пораста броја радника, 
− врста делатности послодавца, 
− претходно коришћена средства Града и Националне 

службе за запошљавање по програму приправника, 
при чему већи број бодова остварују послодавци који 
нису претходно користили средства и послодавци 
који су користили средства, а лица из програма су 
засновала радни однос након истека уговорне оба-
везе послодавца, и

− процена важности поднетог захтева за економски 
развој Града и локално тржиште рада. 

Критеријуми по којима се бодују захтеви биће дефини-
сани Јавним позивом.

Начин бодовања по критеријумима објављује се на 
огласној табли Националне службе за запошљавање даном 
објављивања јавног позива, на сајту Града и на сајту Град-
ске управе за привреду.

Јавни позив за стручно оспособљавање приправника 
на територији Града Новог Сада у 2022. години, који се 
упућује послодавцима са територије Града, расписује начел-
ник Градске управе за привреду, уз претходну сагласност 
Градоначелника.

Одлуку о одобравању средстава за финансирање про-
грама приправника на територији Града Новог Сада у 2022. 
години, доноси начелник Градске управе за привреду, уз 
претходну сагласност Градоначелника, а на предлог Коми-
сије за реализацију мера запошљавања.

Одлука о одобравању средстава за финансирање про-
грама приправника доноси се на основу бодовне листе, а 
након разматрања и бодовања поднетог захтева послода-
вца.

Послодавац је у обавези да за време трајања програма 
приправника: 

− запосли незапосленог најмање у дужини трајања 
уговорне обавезе, 

− оспособи лице за самосталан рад у струци у складу 
са законом, односно актом о организацији и систе-
матизацији послова, 

− Националној служби за запошљавање доставља 
доказ о исплати зараде, пореза и доприноса за оба-

везно социјално осигурање за лица укључена у про-
грам приправника, 

− омогући Националној служби за запошљавање кон-
тролу реализације уговорних обавеза и 

− обавести Националну службу за запошљавање о 
свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од осам дана од дана настанка про-
мене. 

Послодавац је у обавези да по истеку програма при-
правника: 

− организује полагање приправничког, односно другог 
стручног испита за самосталан рад, односно обез-
беди доказе о оспособљавању неопходне за пола-
гање испита пред надлежним органом, 

− изда потврду о обављеном приправничком стажу, 
односно положеном приправничком, односно струч-
ном испиту.  

Мера се реализује у сарадњи са Националном службом 
за запошљавање, са чије евиденције се незапослена лица 
запошљавају у својству приправника, а у циљу спровођења 
мере закључиће се споразум између Градске управе за 
привреду и Националне службе за запошљавање, којим 
се уређују међусобна права и обавезе у реализацији про-
грама финансирања стручног оспособљавања приправника.

Након доношења Одлуке о одобравању средстава за 
финансирање програма приправника на територији Града 
Новог Сада у 2022. години закључује се уговор са Нацио-
налном службом за запошљавање и са послодавцима којима 
су средства одобрена, где се између осталог Градска управа 
за привреду обавезује да  преноси средства из буџета 
Града на рачун Националне службе за запошљавање, за 
финансирање зарада приправника са свим припадајућим 
доприносима и порезом, а Национална служба за запо-
шљавање поред осталог, након преноса средстава из 
буџета Града, та средства да месечно рефундира посло-
давцима на основу њиховог поднетог захтева.

 Национална служба за запошљавање контролише 
испуњење обавеза из уговора закључених са корисницима 
средстава и Градској управи за привреду доставља писани 
извештај о спроведеној контроли.

2. Програм стручне праксе

Програм стручне праксе подразумева стручно оспо-
собљавање незапослених лица за самосталан рад за зани-
мање за које су стекли одређену врсту и степен стручне 
спреме, без заснивања радног односа  и стицање услова 
за полагање стручног испита у складу са општим или посеб-
ним законом или општим актом о организацији и система-
тизацији послова код послодавца или описом послова, 
уколико у складу са законом послодавац нема обавезу 
доношења правилника о организацији и систематизацији 
послова. 

Програм стручне праксе финансира се од шест до 12 
месеци за укупно 100 незапослених лица, и то за 80 лица 
са стеченим високим образовањем (најмање четири године 
факултета или мастер) и 20 лица са стеченим вишим или 
трогодишњим високим образовањем. Град финансира 
новчану помоћ незапосленим лицима на стручној пракси 
у месечном износу од 27.000.00 динара (у износ новчане 
помоћи укључени су и трошкови превоза) за лица  са вишим, 
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односно високим трогодишњим образовањем, и новчану 
помоћ у месечном износу од  30.000,00 динара (у износ 
новчане помоћи укључени су и трошкови превоза) за  лица 
са завршеном високом  стручном спремом, трошкове допри-
носа за пензијско и инвалидско осигурање за случај инва-
лидности и телесног оштећења по основу повреде на раду 
и професионалне болести и доприноса за здравствено 
осигурање за случај повреде на раду и професионалне 
болести, у складу са законом, као и трошкове полагања 
стручног испита  након завршетка стручног оспособљавања 
у износу од 10.000,00 динара по незапосленом лицу.

За реализацију наведене мере средства су обезбеђена 
у буџету Града за 2022. годину у износу  од 38.680.000,00  
динара.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе 
на територији Града Новог Сада у 2022. години који се 
упућује послодавцима са територије Града, расписује начел-
ник Градске управе за привреду, уз претходну сагласност 
Градоначелника, и објавиће се на сајту Града, Градске 
управе за привреду  и на огласној табли Националне службе 
за запошљавање.

Право на спровођење програма стручне праксе може 
да оствари послодавац под условом:

- да у АПР-у има регистровано седиште или организа-
циону јединицу на територији Града Новог Сада у којој 
се ангажују незапослена лица, 

- да има регистровану делатност на територији Града 
Новог Сада;

- да уредно измирује обавезе по основу пореза и допри-
носа за обавезно социјално осигурање; 

- да је општим или посебним законом или актом о орга-
низацији и систематизацији послова код послодавца 
као услов за рад на одређеним пословима прописана 
обавеза обављања приправничког стажа односно 
полагања стручног испита или описом послова уколико 
у складу са законом послодавац нема обавезу доно-
шења правилника о организацији и систематизацији 
послова;

- да је измирио раније уговорне обавезе према Граду и 
Националној служби, осим за обавезе чија је реали-
зација у току, уколико исте редовно измирује;

- да има најмање једно запослено лице; 
- да оспособљава незапослено лице са евиденције 
Националне службе у Новом Саду које:
 има више или високо образовање,
 нема радног искуства у струци (под радним иску-
ством сматра се и радно искуство стечено волон-
тирањем),

- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспо-
собљавање лица, односно има запосленог,односно 
на други начин ангажованог ментора који, уколико 
позитивним прописима није другачије одређено, 
испуњава следеће услове: 
 има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа 
образовања као и лице које се оспособљава,  

 има најмање 12 месеци радног искуства у струци. 

При бодовању захтева могу се узети у обзир следећи 
критеријуми: 

− програм стручне праксе, да ли се програм реализује 
у складу са посебним законом или се реализује из 

претежне делатности послодавца на основу акта о 
организацији и систематизацији послова,

− структура лица која се оспособљава, 
− дужина обављања делатности послодавца, при чему 

већи број бодова остварују послодавци који дуже 
обављају делатност,

− тенденција пораста броја радника, 
− врста делатности послодавца, 
− кадровски капацитети послодавца потребни за реа-

лизацију програма стручне праксе, при чему се пред-
ност даје менторима који имају више радног искуства, 

− претходно коришћена средства Града и Националне 
службе за запошљавање по програму стручне праксе, 
при чему већи број бодова остварују послодавци који 
нису претходно користили средства и послодавци 
који су користили средства, а лица из програма су 
засновала радни однос након истека уговорне оба-
везе послодавца, и

− процена важности поднетог захтева за економски 
развој Града и локално тржиште рада.    

Критеријуми по којима се бодују захтеви биће дефини-
сани Јавним позивом.

Начин бодовања критеријумима објавиће се на огласној 
табли филијале Националне службе за запошљавање, на 
сајту Града и Градске управе за привреду даном објављи-
вања јавног позива.

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси 
се на основу бодовне листе, а након разматрања и бодо-
вања поднетог захтева послодавца.

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе на тери-
торији Града Новог Сада у 2022. години доноси начелник 
Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Гра-
доначелника, а на предлог Комисије за реализацију мера 
запошљавања.

Након доношења Одлуке о спровођењу програма стру-
чне праксе на територији Града Новог Сада у 2022. години, 
закључиће се уговор о спровођењу програма стручне праксе 
са послодавцима и Националном службом, као и уговор о 
реализацији програма стручне праксе са лицима у програму 
и Националном службом за запошљавање.

Послодавац је у обавези да: 
− незапослено лице оспособи за самосталан рад у 

струци у складу са законом, односно актом о орга-
низацији и систематизацији послова, 

− незапослено лице стручно оспособљава у дужини 
трајања уговорне обавезе, 

− организује полагање стручног испита за самосталан 
рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању 
неопходне за полагање испита пред надлежним орга-
ном, 

− изда потврду о обављеној стручној пракси, односно 
положеном приправничком, односно другом струч-
ном испиту, 

− достави Националној служби за запошљавање 
извештај о присутности лица на стручној пракси у 
складу са уговором, 

− достави Националној служби за запошљавање 
извештај о обављеној стручној пракси у складу са 
уговором, 
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− омогући Националној служби за запошљавање кон-
тролу реализације уговорних обавеза, и 

− обавести Националну службу за запошљавање о 
свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од осам дана од дана настанка про-
мене. 

У случају прекида стручног оспособљавања лица, посло-
давац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног 
оспособљавања незапосленог, изврши замену са другим 
незапосленим лицем истог нивоа образовања, које испуњава 
потребне услове у складу са законом, за преостало време 
дефинисано уговором.

Мера се реализује у сарадњи са Националном службом 
за запошљавање, а међусобна права и обавезе у реали-
зацији програма стручне праксе уредиће се споразумом 
између Градске управе за привреду и Националне службе 
за запошљавање.

3. Организовање јавних радова од интереса 
 за Град

Јавни радови од интереса за Град су мера активне поли-
тике запошљавања која се организује у циљу радног анга-
жовања теже запошљивих незапослених лица и незапос-
лених лица у стању социјалне потребе, очувања и уна-
пређења радних способности незапослених лица, као и 
ради остваривања одређеног друштвеног интереса.

Јавни радови на територији Града у 2022. години орга-
низоваће се у областима: 

− социјалним, хуманитарним, културним и другим делат-
ностима (здравствено васпитне активности - превен-
ција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, 
особама са инвалидитетом, подршка за самосталан 
живот и активно учествовање у заједници особа са 
инвалидитетом, заштита и очување културног наслеђа 
и археолошких налазишта, послови у позоришној, 
музејској, библиотечкој и туристичкој делатности, 
послови ажурирања база података и други послови),

− одржавања и обнављања јавне инфраструктуре 
(уређење и изградња путева и путних појасева, 
насипа, канала, пруга, реконструкција канализационе 
и водоводне мреже и других објеката од општег инте-
реса, уређење месних заједница, уређење ромских 
насеља - побољшање услова становања и други 
послови), и 

− одржавања и заштите животне средине и природе 
(санација дивљих депонија, чишћење и одржавање 
обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, 
пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и 
заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, 
монтажа и одржавање опреме у парковима и на јав-
ним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање 
нових депонија - локација за сакупљање и одвођење 
отпада и други послови). 

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова 
имају: јавна и јавна комунална предузећа и јавне установе, 
привредна друштва, предузетници, задруге и удружења 
регистровани на територији Града Новог Сада.

Средства за реализацију ове мере обезбеђена су у 
буџету Града за 2022. годину у износу од 24.600.000,00 
динара.

Средства намењена за организовање јавних радова 
користе се за исплату накнаде за обављени посао у складу 
са закљученим уговорима о привременим и повременим 
пословима са лицима укљученим у јавне радове и за трош-
кове спровођења јавних радова. Накнада обухвата и трош-
кове доласка и одласка са рада лицу ангажованом на јав-
ном раду.

У случају када је потребно да се средства одобре за 
што већи број незапослених лица која ће бити ангажована 
на пословима јавних радова оправдано је да се трошкови 
спровођења јавних радова не одобре послодавцима извођа-
чима јавних радова, уз њихову претходно прибављену 
сагласност.

Јавни позив за организовање јавних радова од интереса 
за Град Нови Сад у 2022. години расписује начелник Град-
ске управе за привреду, уз претходну сагласност Градона-
челника.

Јавни позив се објављује на огласној табли Националне 
службе за запошљавање и на сајту Града и Градске управе 
за привреду.

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада 
послодавац извођач јавног рада може да оствари под усло-
вом да испуњава следеће критеријуме: 

− да је поднео пријаву за спровођење јавног рада, 
− да првенствено радно ангажује незапосленог који се 

теже запошљава или незапосленог у стању социјалне 
потребе, а може да радно ангажује и остала лица, 

− да је у пријави за јавне радове навео детаљан опис 
и динамику активности јавног рада (термин план) и 
поднео одговарајућу документацију у складу са усло-
вима јавног позива, 

− да је измирио уговорне обавезе према Граду и Нацио-
налној служби за запошљавање, осим за обавезе 
чија је реализација у току и које редовно измирује.

Приликом бодовања пријаве за спровођење јавног рада 
могу се узети у обзир следећи критеријуми: 

− област спровођења јавног рада, 
− категорије лица која се ангажују на јавном раду, 
− предмет јавног рада,
− планирани број незапослених потребних за спро-

вођење јавног рада,
− претходно коришћена средства Града и Националне 

службе за запошљавање, при чему се предност даје 
послодавцима који нису претходно користили сред-
ства Града и Националне службе за запошљавање 
и послодавцима који су користили средства Града и 
Националне службе за запошљавање за лица која 
су остала у радном односу на неодређено време 
након истека уговорне обавезе, и 

− процена важности поднете пријаве за спровођење 
јавног рада за економски развој Града и социјалне 
политике, као и за локално тржиште рада.

Критеријуми по којима се бодују захтеви биће дефини-
сани Јавним позивом.

Начин бодовања по наведеним критеријумима објављује 
се на огласној табли Националне службе за запошљавање 
и на сајту Града и Градске управе за привреду даном 
објављивања јавног позива. 

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних 
радова доноси се на основу бодовне листе, а након раз-
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матрања и провере, као и бодовања поднете пријаве посло-
давца извођача јавног рада.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних 
радова од интереса за Град Нови Сад у 2022. години доноси 
начелник Градске управе за привреду, уз претходну саглас-
ност Градоначелника, а на предлог Комисије за реализацију 
мера запошљавања.

Јавни радови трају најдуже пет месеци.
Приоритет приликом одлучивања имају млади до 30 

година живота-без квалификација/са ниским квалифика-
цијама или млади који посао траже дуже од 12 месеци, 
старији од 50 година живота, вишкови запослених, особе 
са инвалидитетом, Роми, радно способни корисници нов-
чане социјалне помоћи, особе рехабилитоване од болести 
зависности, жртве трговине људима, жртве породичног 
насиља, жене. На пословима могу бити ангажована и остала 
лица која нису из теже запошљиве категорије незапослених, 
али у мањем броју.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да: 
− закључи уговор о привременим и повременим посло-

вима са незапосленим лицима најдуже до предвиђене 
дужине трајања јавног рада и изврши пријаву на оба-
везно социјално осигурање,

− у случају престанка радног ангажовања незапосле-
ног лица, послодавац је у обавези да, у року од 15 
дана од дана престанка радног ангажовања, изврши 
замену са другим лицем за преостало време трајања 
уговора, 

− месечно врши исплату накнаде радно ангажованим 
лицима  у законским роковима, 

− Националној служби за запошљавање доставља 
доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за ангажована лица на спро-
вођењу јавног рада, 

− Националној служби за запошљавање доставља 
доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
накнаде и спровођења јавног рада, 

− Националној служби за запошљавање омогући кон-
тролу реализације уговорних обавеза и увид у сву 
потребну документацију и ток спровођења јавног 
рада, и 

− обавести Националну службу за запошљавање о 
свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од осам дана од дана настанка про-
мене. 

 У циљу спровођења мере закључиће се споразум између 
Градске управе за привреду и Националне службе за запо-
шљавање, којим се уређују међусобна права и обавезе у 
реализацији јавних радова.

Након доношења Одлуке о одобравању средстава за 
спровођење јавних радова од интереса за Град Нови Сад 
у 2022. години, закључиће се уговор са Националном служ-
бом за запошљавање и послодавцима извођачима јавних 
радова којима су одобрена средства за спровођење јавних 
радова, којим се Град између осталог обавезује да преноси 
средства из буџета Града на рачун Националне службе за 
запошљавање за финансирање накнаде за обављени посао 
у складу са закљученим уговорима о привременим и повре-
меним пословима са лицима укљученим у јавне радове и 
за трошкове спровођења јавних радова, а Национална 
служба за запошљавање поред осталог, након преноса 

средстава из буџета Града, та средства месечно исплаћује 
послодавцима на основу њиховог поднетог захтева.

Национална служба за запошљавање контролише 
испуњење обавеза из уговора закључених са корисницима 
средстава и Градској управи за привреду доставља писани 
извештај о спроведеној контроли и врши поступак принудне 
наплате у случају неизвршавања обавеза од стране корис-
ника средстава.

4. Подршка самозапошљавању

Субвенција за самозапошљавање додељује се неза-
посленим лицима са евиденције Националне службе за 
запошљавање ради оснивања радње, задруге или другог 
облика предузетништва, као и за оснивање привредног 
друштва уколико оснивач у њему заснива радни однос. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се неза-
посленом лицу у једнократном износу од 250.000,00 до 
400.000,00 динара у зависности од новорегистроване делат-
ности и висине трошкова и потребних оправданих улагања 
исказаних у бизнис плану.

Незапослено лице које оствари право на субвенцију за 
самозапошљавање у обавези је да регистровану делатност 
обавља најмање 12 месеци.

Уколико се више незапослених лица удружи у складу 
са законом, свако појединачно подноси захтев за самоза-
пошљавање и остваривање права на субвенцију од највише 
400.000,00 динара.

Субвенција за самозапошљавање је државна помоћ 
мале вредности (de minimis државна помоћ).

За реализацију ове мере средства су обезбеђена у 
буџету Града за 2022. годину у укупном износу од 
45.000.000,00 динара.

У циљу поштовања принципа родне осетљивости, од 
наведених укупних средстава износ од 15.000.000,00 динара 
планира се за подстицај женског предузетништва путем 
доделе субвенија за самозапошљавање. 

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање 
на територији Града Новог Сада у 2022. години упућује се 
незапосленим лицима са евиденције Националне службе 
за запошљавање у Новом Саду, а расписује га начелник 
Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Гра-
доначелника.

Јавни позив се објављује на огласној табли Националне 
службе за запошљавање и на сајту Града и Градске управе 
за привреду.

Право на субвенцију за самозапошљавање може ост-
варити незапослено лице ако је: 

− поднело попуњен захтев са бизнис планом на про-
писаном обрасцу, 

− пријављено на евиденцију незапослених Националне 
службе за запошљавање у Новом Саду у периоду 
дефинисаним јавним позивом, 

− завршило обуку из предузетништва по плану и про-
граму обуке у организацији Националне службе за 
запошљавање или друге одговарајуће организације, 
и 

− испунило друге услове у складу са јавним позивом. 
Право на субвенцију за самозапошљавање не може 

остварити незапослени: 
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− за обављање делатности које се не финансирају, 
према списку делатности који је саставни део јавног 
позива,

− за обављање послова/делатности за коју је решењем 
о инвалидности или решењем о процени радне спо-
собности и могућности запослења или задржавања 
запослења утврђено да особа са инвалидитетом не 
може да обавља, 

− за оснивање удружења грађана, 
− који је остварио право на исплату новчане накнаде 

у једнократном износу за самозапошљавање, и
− који је користио субвенцију за самозапошљавање у 

три године које претходе расписивању јавног позива. 
При бодовању захтева са бизнис планом могу се узети 

у обзир следећи критеријуми: 
− категорија лица које се самозапошљава, 
− планирана врста делатности, 
− потребни ресурси за отпочињање обављања соп-

ственог посла (пословни простор, опрема), тржиште 
(купци, конкуренти, добављачи), финансијски пока-
затељи и извори финансирања, и 

− процена важности поднетог захтева за економски 
развој Града и локално тржиште рада. 

Критеријуми по којима се бодују захтеви биће дефини-
сани Јавним позивом.

Критеријуми за бодовање захтева саставни су део јавног 
позива и објављују се са јавним позивом на огласној табли 
Националне службе за запошљавање и на сајту Града и 
Градске управе за привреду. 

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање 
доноси се на основу бодовне листе, а након разматрања 
и провере, као и бодовања поднетог захтева незапосленог 
лица.

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање 
на територији Града Новог Сада у 2022. години доноси 
начелник Градске управе за привреду, уз претходну саглас-
ност Градоначелника, а на предлог Комисије за реализацију 
мера запошљавања.

У циљу спровођења мере закључиће се споразум између 
Градске управе за привреду и Националне службе за запо-
шљавање, којим се уређују међусобна права и обавезе у 
реализацији субвенције за самозапошљавање.

Након доношења Одлуке о одобравању субвенције за 
самозапошљавање на територији Града Новог Сада у 2022. 
години закључиће се уговор са Националном службом за 
запошљавање и лицима којима се одобри субвенција за 
самозапошљавање, којим се Градска управа за привреду 
између осталог обавезује да пренесе средства у једнократ-
ном износу из буџета Града на рачун Националне службе 
за запошљавање, а Национална служба за запошљавање 
након преноса средстава из буџета Града, та средства 
уплати на рачун лица којем је одобрена субвенција за само-
запошљавање.

Корисник субвенције за самозапошљавање дужан је да: 
− обавља регистровану делатност  и измирује обавезе 

по основу јавних прихода од дана отпочињања делат-
ности до периода наведеног у уговору, 

− омогући праћење реализације и достави доказе о 
реализацији уговорне обавезе Националној служби 
за запошљавање, 

− обавести Националну службу за запошљавање о 
свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од осам дана од дана настанка про-
мене. 

Национална служба за запошљавање контролише 
испуњење обавеза из уговора закључених са корисницима 
средстава и Градској управи за привреду доставља писани 
извештај о спроведеној контроли и врши поступак принудне 
наплате у случају неизвршавања обавеза од стране корис-
ника средстава.

5. Субвенција за отварање нових радних места

Послодавци који припадају приватном сектору, првен-
ствено мала и средња предузећа, могу за запошљавање 
незапослених лица са евиденције Националне службе за 
запошљавање да остваре право на субвенцију за запо-
шљавање на новоотвореним радним местима. 

Субвенције се одобравају послодавцима за отварање 
новог радног места у једнократном износу од 250.000,00 
динара по једном отвореном радном месту, а средства су 
обезбеђена за 60 лица која се запошљавају на новоотво-
реним радним местима, који су и крајњи корисници суб-
венције.

За реализацију ове мере средства су обезбеђена у 
буџету Града за 2022. годину у износу од 15.000.000,00 
динара.

Субвенција за отварање нових радних места је државна 
помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за 
отварање нових радних места на територији Града Новог 
Сада у 2022. години упућује се послодавцима из приватног 
сектора са територије Града, и расписује га начелник Град-
ске управе за привреду, уз претходну сагласност Градона-
челника.

Јавни позив се објављује на огласној табли Националне 
службе за запошљавање и на сајту Града и Градске управе 
за привреду.

Право на субвенцију за отварање нових радних места 
може да оствари послодавац, под условом:

− да запошљава незапослена лица са територије Града 
Новог Сада, евидентираних у  Националној служби 
за запошљавање у Новом Саду на новоотвореним 
радним местима, у складу са условима дефиниса-
ним јавним позивом;

− да поднесе уредно попуњен захтев са бизнис пла-
ном на прописаном обрасцу;

− да у АПР-у има регистровано седиште или органи-
зациону јединицу на територији Града Новог Сада у 
којој се запошљавају незапослена лица, 

− да је регистрован најмање три месеца пре датума 
подношења захтева,

− да није имао прекид обављања делатности најмање 
три месеца пре датума подношења захтева;

− да уредно измирује обавезе по основу пореза и допри-
носа за обавезно социјално осигурање за запослене, 

− да позитивно послује у периоду дефинисаним јавним 
позивом (остварује нето добит)
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− да има најмање једног запосленог (под запосленим 
лицем, у складу са законом, подразумева се свако 
лице пријављено на обавезно социјално осигурање);

− последњих шест месеци није био евидентиран у регис-
тру дужника принудне наплате Народне банке Србије;

− да не запошљава лица која су у периоду од три месеца 
пре подношења захтева за доделу субвенције била 
у радном односу код подносиоца захтева, односно 
послодавца који је оснивач или повезано лице са 
послодавцем подносиоцем захтева;

− да није смањивао број запослених за период од три 
месеца пре подношења захтева, осим у случају при-
родног одлива запослених (оставривање права на 
пензију, смрт запосленог, отказ од стране запосле-
ног и истек уговора на одређено време) ;

− да је измирио раније уговорне обавезе и измирио 
потраживања према Граду и Националној служби, 
осим обавеза чија је реализација у току уколико исте 
редовно измирује;

− да лице које запошљава, најкасније до момента 
пријаве на обавезно социјално осигурање, има закљу-
чен Индивидуални план запошљавања у Национал-
ној служби за запошљавање, који садржи мере које 
је потребно предузети у циљу запошљавања.

 Право на субвенцију за отварање нових радних места 
не могу остварити: 

− државни органи, организације и други директни и 
индиректни корисници буџетских средстава и удру-
жења грађана;

− послодавци код којих се број запослених смањио за 
претходна три месеца која претходе месецу у коме 
је поднет захтев, осим у случају природног одлива 
запослених (оставривање права на пензију, смрт 
запосленог, отказ од стране запосленог и истек уго-
вора на одређено време);

− послодавци који обављају делатност која се налази 
на списку несубвенционисаних делатности који се 
објављује уз Јавни позив;

− послодавци који су користили субвенцију по јавном 
позиву за иста лица у току претходне три године, 
рачунајући од дана одобравања средстава;

− послодавци који нису успешно пословали 12 месеци 
након правоснажног решења о усвајању плана реор-
ганизације и обустављању стечајног поступка или 
након куповине привредног субјекта над којим је пра-
воснажним решењем окончан стечајни поступак.

Као и претходних година, и ове године првенство у 
додели субвенције за отварање и опремање радног места 
имају послодавци који ће запослити теже запошљива лица, 
и то: вишкови запослених, старији од 50 година, лица без 
квалификација и нискоквалификовани, особе са инвали-
дитетом, Роми, радно способни корисници новчане 
социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на евиденцији 
дуже од 12 месеци а посебно незапослена лица која траже 
посао дуже од 18 месеци), млади до 30 година - без завр-
шене средње школе, у домском смештају, хранитељским 
и старатељским породицама, самохрани родитељи, жртве 
трговине људима и жртве породичног насиља. Субвенција 
се може одобрити и за запошљавање лица која нису из 
тежих запошљивих категорија, али у мањој мери.

Приликом бодовања захтева са бизнис планом могу се 
узети се у обзир следећи критеријуми: 

− врста делатности послодавца, 
− дужина обављања делатности, при чему се предност 

даје послодавцима који дуже обављају делатност, 
− структура лица која се запошљавају, 
− претходно коришћена средства Града и Националне 

службе за запошљавање по програму субвенције за 
отварање нових радних места, при чему се предност 
даје послодавцима који нису претходно користили 
средства Града и Националне службе за запошља-
вање и послодавцима који су користили средства 
Града и Националне службе за запошљавање за 
лица која су остала у радном односу на неодређено 
време након истека уговорне обавезе послодавца, 

− број запослених код послодаваца, при чему се даје 
предност послодавцима који су повећали укупан број 
запослених у периоду дефинисаном јавним позивом 
(за претходна три месеца у односу на месец у коме 
је расписан јавни позив), и

− процена важности поднетог захтева за економски 
развој Града и локално тржиште рада. 

Критеријуми по којима се бодују захтеви биће дефини-
сани Јавним позивом.

Начин бодовања по критеријумима објављује се на 
огласној табли Националне службе за запошљавање и на 
сајту Града и Градске управе за привреду даном објављи-
вања јавног позива.

Одлука о одобравању субвенције доноси се на основу 
бодовне листе, а након провере и бодовања поднетог 
захтева послодаваца.

Одлуку о одобравању субвенције послодавцима за отва-
рање нових радних места на територији Града Новог Сада 
у 2022. години доноси начелник Градске управе за привреду, 
уз претходну сагласност Градоначелника, а на предлог 
Комисије за реализацију мера запошљавања.

Послодавац - корисник субвенције дужан је да: 
− лице за које је остварио право на субвенцију задржи 

у радном односу најмање у дужини трајања угово-
рене обавезе (12 месеци), у случају престанка рад-
ног односа са лицем за које је остварено право, посло-
давац је у обавези да, у року од 30 дана од дана 
престанка радног односа, заснује радни однос на 
неодређено време са другим незапосленим, и да то 
лице задржи у радном односу најмање до истека уго-
вором предвиђеног рока увећаног за период у коме 
је извршена замена,

− делатност, у периоду реализације уговорене оба-
везе, обавља на територији Града,

− омогући Националној служби за запошљавање 
праћење реализације уговорне обавезе, 

− достави Националној служби за запошљавање доказе 
о реализацији уговорне обавезе и 

− обавести Националну службу за запошљавање о 
свим променама које су од значаја за реализацију 
уговора у року од осам дана од дана настанка про-
мене. 

За спровођење мере закључиће се споразум између 
Градске управе за привреду и Националне службе за запо-
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шљавање, којим се уређују међусобна права и обавезе у 
реализацији субвенција за отварање нових радних места.

Након доношења Одлуке о одобравању субвенције 
послодавцима за отварање нових радних места на тери-
торији Града Новог Сада у 2022. години закључиће се уго-
вор са Националном службом за запошљавање и посло-
давцима којима је одобрена субвенција за отварање нових 
радних места Одлуком, којим се Градска управа за привреду 
обавезује да пренесе средства у једнократном износу из 
буџета Града на рачун Националне службе за запошља-
вање, ради преноса средстава послодавцима.

Национална служба за запошљавање контролише 
испуњење обавеза из уговора закључених са корисницима 
средстава и Градској управи за привреду доставља писани 
извештај о спроведеној контроли и врши поступак принудне 
наплате у случају неизвршавања обавеза од стране корис-
ника средстава.

6. Сајмови запошљавања 

 За сваку годину планира се одржавање сајмова запо-
шљавања као мера активне политике запошљавања којом 
се остварује непосредан контакт већег броја послодаваца 
и лица која траже запослење, чиме се указује прилика неза-
посленим лицима да уз прилагање биографије и разговор 
са послодавцима пронађу запослење, а послодавцима да 
изврше избор радника и тиме попуне слободна радна места.

Ове године планирано је да се одрже два сајма запо-
шљавања, које ће Град финансирати и организовати у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање. 
Извештаји са досадашњих сајмова показују да се у периоду 
од три до шест месеци након одржаног сајма запосли свако 
четврто незапослено лице које је посетило сајам и успоста-
вило непосредни контакт са послодавцима.

На сајмовима које организује Град одржавају се трибине 
посвећене области запошљавања, као и упознавање посе-
тиоца сајмова са мерама активне политике запошљавања 
за смањење незапослености које се спроводе на територији 
Града.

За реализацију ове мере средства су обезбеђена у 
буџету Града за 2022. годину, у износу од 860.000,00 динара, 
за закуп простора одржавања сајма и за штампање мате-
ријала за потребе незапослених лица и послодаваца.

Савет за запошљавање и Градска управа за привреду 
учествују у организовању сајмова и планираних трибина и 
контаката са социјалним партнерима чије се учешће очекује 
на сајмовима.

Такође, планира се успостављање сарадње и са другим 
институцијама и организацијама које током године орга-
низују сајмове у Граду, ради подршке и помоћи, као и 
учествовања у одржавању и организацији сајмова.

7. Обуке и едукација лица

Образовни систем у Републици Србији још увек није 
усклађен са реалним потребама на тржишту рада, што за 
последицу има растући број незапослених лица која се 
налазе на евиденцијама служби за запошљавање у суфи-
цитарним областима. 

Обука и едукација лица подразумева обуке незапосле-
них лица која се налазе на евиденцији Националне службе 
за запошљавање у области дефицитарних занимања (про-

грамери, заваривачи, књиговође и руковаоци грађевинским 
машинама) и обуке незапослених лица за старе и уметничке 
занате и послове домаће радиности, као и обука за личног 
пратиоца и пасош компетенције.

За реализацију ових мера средства су обезбеђена у 
буџету Града за 2022. годину у укупном износу од 
7.650.000,00 динара.

7.1.  Обука за дефицитарна занимања из области 
    информационих технологија

Дефицитарна занимања су занимања за којима у пре-
дузећима или установама постоји већа потражња од понуде, 
па радна места на којима се радници таквих занимања 
запошљавају остају непопуњена или се на њима запошља-
вају неадекватно оспособљени кадрови.

Обука за дефицитарна занимања има за циљ да оспо-
соби незапослена лица у областима рада где има недо-
вољно квалификованих и обучених кадрова на тржишту 
рада. Обука ће имати за циљ стручно оспособљавање како 
би се смањила незапосленост на територији Града и задо-
вољиле потребе тржишта за радном снагом у дефицитар-
ним областима.

Значај обуке из информационих технологија се огледа 
у томе што је Нoви Сaд прaктичнo цeнтaр индустриje инфор-
мационих технологија у Србиjи. Понуда на локалном 
тржишту лица са практичним знањем из ове области ниска 
је и не може да одговори на укупну тражњу која контину-
ирано расте, те Град путем ове мере сувбенционише неза-
послена лица која се налазе на евиденцији Националне 
службе за запошљавање за едукацију у области инфор-
мационих технологија, чиме се смањује незапосленост и 
пружа подршка предузетничком сектору на територији 
Града.

За реализацију ове мере средства су обезбеђена у 
буџету Града за 2022. годину у износу од 3.000.000,00 
динара.

7.2.  Обука за старе и уметничке занате и послове 
    домаће радиности

Moдeрнo дoбa je скoрo пoтпунo истиснулo oвe прoизвoдe 
и услугe сa спискa пoтрeбa сaврeмeнoг пoтрoшaчa. Oштрa 
и чeстo нeрaвнoпрaвнa кoнкурeнциja индустриjских прoиз-
вoдa, нeрeткo бaгaтeлних увoзних супститутa инфeриoрнoг 
квaлитeтa, прoузрoкoвaлa je изoстaнaк трaжњe кojи прeти 
oпстaнку трaдициoнaлних зaнaтa.

Обука за старе и уметничке занате и послове домаће 
радиности обухвата цeлoкупaн прoцeс изрaдe уникaтних 
прoизвoдa, уз кoришћeњe мaхoм jeднoстaвних aлaтa. Зaнaти 
сe oбичнo зaснивajу нa трaдициoнaлним знaњимa и тeх-
нoлoгиjaмa, aли су истoврeмeнo кoд њих знaчajни крeaтив-
нoст и инoвaтивнoст мajстoрa. Карактеристика зaнaтa je у 
упoтрeби прирoдних мaтeриjaлa у прoцeсу прoизвoдњe 
(дрвo, кoжa, глинa, стaклo, тeкстил, мeтaл и др.).

Град ће подржати прoцeс рaзвoja сeктoра стaрих зaнaтa 
кaкo би сe oчувaлe и рaзвиjaлe мajстoрскe вeштинe кojимa 
прeти изумирaњe, oбeзбeдили услoви дa зaнaтски пoслoви 
ojaчajу свojу кoнкурeнтнoст и сaмooдрживoст у сaврeмeним 
тржишним услoвимa, кao и дa сe пoдржe рaзличити oблици 
удруживaњa стaрих зaнaтлиja (eснaфскe oргaнизaциje и 
удружeњa у oквиру приврeдних кoмoрa, клaстeри) у циљу 
eфикaснe рaзмeнe инфoрмaциja и знaњa, eфeктивнoг зajeд-
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ничкoг нaступa нa тржишту, смaњeњa трoшкoвa пoслoвaњa 
и oбjeдињeнe нaбaвкe и плaсмaнa.

Обука за старе и уметничке занате и послове домаће 
радиности вршиће се у пословима кojи сe смaтрajу стaрим 
и умeтничким зaнaтимa, oднoснo пoслoвимa дoмaћe 
рaдинoсти према Прaвилнику o oдрeђивaњу пoслoвa кojи 
сe смaтрajу стaрим и умeтничким зaнaтимa, oднoснo пoслo-
вимa дoмaћe рaдинoсти, нaчину сeртификoвaњa истих и 
вoђeњу пoсeбнe eвидeнциje издaтих сeртификaтa („Служ-
бени гласник РС“, број 56/12 ).

За реализацију обуке за старе и уметничке занате и 
послове домаће радиности средства су обезбеђена у буџету 
Града за 2022. годину у износу од 1.500.000,00 динара.

7.3.  Обука за руковаоце грaђевинским машинама, 
    обуке за личног пратиоца, обука за књиговође, 
    обука за завариваче и пасош компетенције

С обзиром да тржиште рада на територији Града још 
увек одликује неусклађеност понуде рада и занимања рад-
ника, занимања која су у дефициту су лични пратиоци, 
руковаоци грађевинским машинама, заваривачи и књиго-
вође.

Средства за реализацију обуке за личног пратиоца пла-
нирају се у износу од 1.000.000,00 динара, обуке - прекфа-
лификације и доквалификације за руковаоце грађевинским 
машинама у износу од 1.000.000,00 динара, обука за књи-
говође у износу од 500.000,00 динара и обука за завариваче 
у износу од 500.000,00 динара.

Пасош компетенције је начин да се путем обуке оснаже 
и едукују, особе које су жртве трговине људима и жртве 
насиља у породици, да у процесу запошљавања, упознају 
и препознају своје вештине и снаге, те да на тај начин буду 
спремније за тржиште рада и конкурентније у процесу тра-
жења посла. Свака особа након обуке добија потврду о 
препознатим вештинама,коју затим предаје потенцијалном 
послодавцу уз своју биографију. Средства за пасош ком-
петенције планирана су у износу од 150.000,00 динара. 

Обуке ће се организовати у Едукативном центру за обуку 
у професионалним и радним вештинама чији је оснивач 
Влада Аутономне Покрајине Војводине. Завршеном обуком 
полазници добијају теоријска и практична знања и серти-
фикат о завршеној обуци, са којим лакше долазе до запос-
лења. 

XI.  КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 
  ЗАПОШЉАВАЊА

За мере из поглавља X. Програми и мере политике запо-
шљавања на територији Града у 2022. години, тач. 1 - 5. 
одлуке доноси начелник Градске управе за привреду, уз 
претходну сагласност Градоначелника, а на предлог Коми-
сије за реализацију мерa запошљавања.

 Чланове Комисије за реализацију мерa запошљавања 
именује Градоначелник, а чине је представници Града, 
Националне службе за запошљавање, Савета за запошља-
вање и други стручњаци из области запошљавања, чији је 
задатак да провере и размотре пријаве послодаваца или 
незапослених лица ако је у питању мера из тачке 4, сачине 
бодовну листу, размотре приговоре на бодовну листу и 
припреме предлог одлуке и коначне бодовне листе.

Након провере и разматрања пријава, Комисија за реа-
лизацију мерa запошљавања сачињава бодовну листу која 
ће бити истакнута у просторијама Градске управе за прив-
реду и објављена на сајту Града и Градске управе за прив-
реду. Учесници на јавном позиву имају право да у року од 
три дана од дана објављивања бодовне листе поднесу 
приговор Градској управи за привреду на бодовну листу. 
Комисија за реализацију мерa запошљавања у року од три 
дана решава по достављеним приговорима. Након истека 
рока за приговор, ако нема уложених приговора или рока 
за решавање по приговору, ако је приговор уложен Комисија 
за реализацију мера запошљавања доставља начелнику 
Градске управе за привреду на доношење предлог одлука 
са коначном бодовном листом за наведене мере.

XII. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 
  ЗАПОШЉАВАЊА

Укупна средства за финансирање активне политике 
запошљавања на територији Града за 2022. годину, пла-
нирана су Финансијским планом прихода и примања и 
расхода и издатака Градске управе за привреду за 2022. 
годину, раздеo 08-Градска управа за привреду, глава 08.01- 
Градска управа за привреду, у функцији 412-Општи послови 
по питању рада, Програм 3 -  Локални економски развој 
(шифра 1501), Програмска активност – Мере активне поли-
тике запошљавања (шифра 1501-0002), у износу од 
252.720.500,00 динара.

За реализацију мера активне политике запошљавања, 
које су предвиђене Акционим планом за 2022. годину, сред-
ства су планирана у износу од  178.790.000,00 динара.

Распоред средстава Града за реализацију мера активне 
политике запошљавања у 2022. години:

Бр. Мере активне политике 
запошљавања

Средства у 
динарима

Планирани 
број лица

1. Програм приправника 46.800.000,00 65

2. Програм стручне праксе 38.680.000,00 100

3. Организовање јавних радова 
од интереса за Град 24.600.000,00 80

4. Подршка самозапошљавању 45.000.000,00 180

5. Субвенција за отварање 
нових радних места 15.000.000,00 60

6. Сајмови запошљавања 860.000,00 -

7. Обуке и едукације лица 7.650.000,00 210

8.
Накнаде за рад председника, 
заменика председника и чла-
нова Савета за запошљавање

200.000,00 -

Укупно: 178.790.000,00  695

За рад председника, заменика председника и чланова 
Савета за запошљавање у буџету Града за 2022. годину 
обезбеђена су средства у износу од 200.000,00 динара.

За наставак реализације мера из 2021. године планирана 
су средства у износу од 73.930.500,00 динара за финанси-
рање стручног оспособљавања приправника из 2021. 
године, програм стручне праксе из 2021. године и спро-
вођење јавних радова од интереса за Град Нови Сад из 
2021. године.



7. фебруар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 4 – страна 109.    

 Учешће у суфинансирању програма и мера запошљавања

Чланом 60. Закона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености  утврђена је могућност да локална само-
управа која у оквиру свог локалног акционог плана запо-
шљавања обезбеђује више од половине средстава потреб-
них за финансирање одређеног програма или мера активне 
политике запошљавања може поднети захтев Министар-
ству рада, запошљавања и социјалне политике за учешће 
у суфинансирању предвиђених програма и мера.

Услови за одобравање суфинансирања програма или 
мера активне политике запошљавања су да локална само-
управа има формиран локални савет за запошљавање, 
донет локални акциони план запошљавања и обезбеђено 
више од половине потребних средстава за финансирање 
одређеног програма или мера и усклађене програме и мере 
са приоритетима и циљевима локалног економског развоја 
и локалног тржишта рада.

У складу са Законом о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености и Акционим планом за период од 
2021. до 2023. годинe за спровођење стратегије запошља-
вања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. 
године, Град ће, ако услови буду повољни, аплицирати за 
средства за реализацију програма стручне праксе и јавних 
радова. 

Рок за подношење захтева за суфинансирање програма 
или мера локалних самоуправа је до 28. фебруара 2022. 
године. 

У 2022. години одобраваће се учешће у финансирању 
мера активне политике запошљавања из средстава опре-
дељених за реализацију Акционог плана, и то следећих 
мера:

− Стручна пракса;
− Приправништво за младе са високим образовањем;
− Приправништво за незапослене са средњим обра-

зовањем;
− Стицање практичних знања;
− Обука на захтев послодавца за незапослене;
− Јавни радови;
− Субвенција за запошљавање незапослених лица из 

категорије теже запошљивих 
− Субвенција за самозапошљавање

XIII. НОСИОЦИ СПРОВОЂЕЊА МЕРА 
  ЗАПОШЉАВАЊА

Мере предвиђене Акционим планом реализоваће Град-
ска управа за привреду и Савет за запошљавање, а у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање и 
осталим социјалним партнерима.

Градска управа за привреду је у обавези да о спровођењу 
Акционог плана достави извештај Градоначелнику, по 
потреби, а најкасније до 31. јануара 2023. године.

Овај акциони план објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада".                                                                                                 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-3/2022-II
2. фебруар 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог 

Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ УПУТСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
Тачка 1.

У Упутству за извршење буџета Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 10/15, 14/15 – испр, 
24/15, 64/15 и 56/16), чији је саставни део и Решење о 
измени Упутства за извршење буџета Града Новог Сада, 
бој 420-1/2019-1450-II од 31. децембра 2019. године, у тачки 
41. речи: „1. јануара 2022. године“ замењују се речима: „1. 
јануара 2023. године“.

Тачка 2.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 400-1/2021-1954-II
31. децембар 2021. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог 

Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и 
члана 20. став 3. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 
2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
56/21), а поводом Захтева за промену апропријације Град-
ске управе за социјалну и дечију заштиту, број XIII-5-
101/2022 од 24. јануара 2022. године, који је достављен 
Градској управи за финансије, Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Одобрава се да се у Одлуци о буџету Града Новог 
Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 56/21), у члану 12, у оквиру Раздела 15, Глава 15.01 
– ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, 
у Функцији 090 – Социјална заштита некласификована 
на другом месту, за нови Пројекат: „Инклузија Ромкиња 
и Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у 
Новом Саду (шифра 0902-4021), у оквиру Програма 11: 
Социјална и дечија заштита (шифра 0902), распореде сред-
ства у износу од 11.977.014,00 динара, што представља 
динарску противвредност износа од 99.808,45 ЕУР, који 
није планиран Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. 
годину, а одобрен је Граду Новом Саду, у складу са Уго-
вором о донацији, број 81278775, који су 9. децембра 2021. 
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године закључили Град Нови Сад и Немачка владина орга-
низација „Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH“ и припадајућим анексима.

II. Задужује се Градска управа за финансије да, сагласно 
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. 
закон), у разделу Градске управе за социјалну и дечију 
заштиту, у оквиру Главе 15.01, у функцији 090 – Социјална 
заштита некласификоана на другом месту, у Посебном 
делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину, 
изврши распоређивање средстава из тачке I. овог решења, 
као нови извор финансирања 06 – Донације од међународ-
них организација, и то:

- за апропријацију економске класификације 421 – 
Стални трошкови, на нову позицију буџета 425_1, 
средства у износу од 15.198,00 динара, за трошкове 
банкарских провизија за динарски и девизни подрачун,

- за апропријацију економске класификације 472 – Нак-
наде за социјалну заштиту из буџета, на нову пози-
цију буџета 425_2, средства у износу од 1.519.800,00 
динара, за куповину добара за рад са корисницима, 
као и добара који ће помоћи корисницима у запошља-
вању и самозапошљавању, и

- за апропријацију економске класификације 481 – Дота-
ције невладиним организацијама, на нову позицију 
буџета 425_3, средства у износу од 10.442.016,00 
динара, а намењене су Центру за производњу знања 
и вештина који ће обављати непосредне активности 
на терену са корисницима, вршити исплату накнада 
корисницима пројекта и друге активности.

III. Задужује се Градска управа за финансије да у складу 
са тачком II. овог решења изврши одговарајућа усклађивања 
износа средстава у Општем, Посебном и Програмском делу 
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину.

IV. Задужује се Градска управа за социјалну и дечију 
заштиту да у складу са овим решењем изврши одговарајуће 
измене Финансијског плана прихода и примања и расхода 
и издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту 
за 2022. годину, ради извршавања расхода по основу уго-
ворене донације.

V. Решење доставити:
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту, и
- Градској управи за финансије:
 - Сектору за буџет, и
 - Сектору за трезор.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-12/2022-II
2. фебруар 2022. године
НОВИ САД 

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

Градска управа за заштиту животне средине
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На основу члана 54. став 4. Закона о заштити природе 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 36/09, 88/10, 
91/10-испр., 14/16, 95/18 - др. закон и 71/21) и члана 11. 
став 1. алинеја 12. Одлуке о градским управама Града 
Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 52/08, 
55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21), Град-
ска управа за заштиту животне средине доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ СТАБЛИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА ЗА 
2022. ГОДИНУ

 I. Даје се сагласност на Програм управљања заштиће-
ним стаблима на територији Новог Сада за 2022. годину 
за споменике природе: ''Копривић у центру Новог Сада'', 
''Амерички платан на Сајлову'', ''Јаворолисни платан у Новом 
Саду'', ''Дуд на Ченејском салашу'', ''Амерички платан у 
Футогу'', ''Платан у дворишту Основне школе ''Милош 
Црњански'', “Храст лужњак на Петроварадинској тврђави“, 
''Стабло гинка код хотела “Парк“ у Новом Саду“, ''Стабло 
копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду“ и 
''Стабло тисе у Улици Мирослава Антића у Новом Саду“, 
који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
''Градско зеленило'' Нови Сад, на 284. седници, одржаној 
24. децембра 2021. године, а у циљу остваривања Плана 
управљања заштићеним стаблима на територији Новог 
Сада за период од 2021. до 2030. године. 

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о давању саглас-
ности на Програм управљања заштићеним стаблима на 
територији Новог Сада за 2022. годину садржан је у члану 
54. став 4. Закона о заштити природе, којим је утврђено да 
се планови управљања заштићеним подручјем остварују 
годишњим програмима управљања на које сагласност даје 
орган надлежан за послове заштите животне средине једи-
нице локалне самоуправе и у члану 11. став 1. алинеја 12. 
Одлуке о градским управама Града Новог Сада где је дефи-
нисано да се у Градској управи за заштиту животне средине 
обављају и послови који се односе на давање сагласности 
на годишње програме управљања заштићеним подручјем.

Скупштина Града Новог Сада је донела: Решење о 
заштити Споменика природе ''Копривић у центру Новог 
Сада'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 2/95), 
Решење о заштити Споменика природе ''Амерички платан 
на Сајлову'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 2/95), 
Решење о заштити Споменика природе ''Јаворолисни пла-
тан у Новом Саду'', (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 2/95), Решење о заштити Споменика природе ''Дуд на 
Ченејском салашу'', (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 2/95), Решење о заштити Споменика природе ''Амерички 
платан у Футогу'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 
2/95) и Решење о заштити Споменика природе ''Платан у 
дворишту Основне школе ''Милош Црњански'', (''Службени 
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лист Града Новог Сада'', број 20/02)  Решење о заштити 
Споменика природе “Храст лужњак на Петроварадинској 
тврђави“ (''Службени Лист Града Новог Сада“, број 59/19), 
Решење о заштити Споменика природе ''Стабло гинка код 
хотела “Парк“ у Новом Саду“ (''Службени Лист Града Новог 
Сада“, број 59/19), Решење о заштити Споменика природе 
''Стабло копривића у Улици Мирослава Антића у Новом 
Саду“ (''Службени Лист Града Новог Сада“, број 59/19) и 
Решење о заштити Споменика природе ''Стабло тисе у 
Улици Мирослава Антића у Новом Саду“ (''Службени Лист 
Града Новог Сада“, број 59/19) у циљу очувања њихове 
вредности која се огледа у реткости одређених врстa на 
овом подручју, њиховој изузетној старости, изузетним ден-
дометријским карактеристикама и изванредном хабитусу. 
Утврђени су режими заштите и прописане мере заштите 
које доприносе очувању и унапређењу заштићених стабала, 
а управљање је поверено Јавном комуналном предузећу 
''Градско зеленило'' Нови Сад. 

Јавно комунлано предузеће "Градско зеленило“ Нови 
Сад, као Управљач заштићеним стаблима на територији 
Новог Сада, донело је План управљања заштићеним 
стаблима на територији Новог Сада за период од 2021. до 
2030. године, на који је сагласност дала Градска управа за 
заштиту животне средине по прибављеном мишљењу 
Покрајинског завода за заштиту природе.

У циљу остваривања горе наведеног Плана Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа ''Градско зеленило'' 
Нови Сад је усвојио Програм управљања заштићеним 
стаблима на територији Новог Сада за 2022. годину, који 
је Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ доставило 
Градској управи за заштиту животне средине, на сагласност.

У поступку разматрања Програма управљања заштиће-
ним стаблима на територији Новог Сада за 2022. годину 
утврђено је да је исти усклађен са Законом о заштити при-
роде, решењима о заштити, Планом управљања заштиће-
ним стаблима на територији Новог Сада за период од 2021. 
до 2030. године, а да су планиране активности у 2022. 
години у функцији очувања, унапређења и промовисања 
заштићених стабала.

Иако Законом о заштити природе није утврђена обавеза 
прибављања Мишљења Завода за заштиту природе на 
програме управљања, полазећи од члана 102. став 1. тачка 
9. којом је дефинисано да стручне организације за заштиту 
природе пружају стручну помоћ органима локалне самоу-
праве, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског завода 
за заштиту природе, (03 бр. 019-37/2 од 19. јануара 2022. 
године) као стручне организације, који је дао позитивно 
мишљење на Програм управљања заштићеним стаблима 
на територији Новог Сада за 2022. годину.

Потребна средства за реализацију програмских актив-
ности Управљач ће обезбеђивати у складу са Законом о 
заштити приро е.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2022-4
24. јануар 2022. године
НОВИ САД в.д. начелника

мр Драгица Бранковић, 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 

КРАЉЕВИЋА МАРКА БР. 9 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у улици Краљевића 
Марка бр.9 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 ПС0527 из јануара 2022. 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 27.2.2022. 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-34-524/2022
27. 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 ЊЕГОШЕВОЈ 

УЛИЦИ БР. 15 У НОВОМ САДУ 
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I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Његошевој улици бр. 
15 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 ПС0525 из јануара 2022. 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 27.2.2022. 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-34-525/2022
27. 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 

ПАТРИЈАРХА ПАВЛА БР. 15 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту на Булевару Патријарха 
Павла бр. 15 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 ПС0524 из јануара 2022. 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 27.2.2022. 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-34-522/2022
27. јануар 2022. године
НОВИ САД

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

100
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. 18 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту на Футошком путу бр. 
18 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 ПС0528 из јануара 2022. 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 27.2.2022. 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-34-523/2022
27. 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, 
69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 

ЖИТНОМ ТРГУ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја на Житном 
тргу у Новом Саду, у складу са Техничким регулисањем 
саобраћаја број: С-531/21 од 30. децембра 2021. године 
које је израдило Одељење за развој и управљање сао-
браћајем Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

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

III. Рок за извршење овог решења је 30. април 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 
Број: IV-34-165/2022 
14. 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, 
69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 
У УЛИЦИ ВУКА КАРАЏИЋА У ЛЕДИНЦИМА

I. Одређује се постављање саобраћајне опреме – огле-
дала у Улици Вука Караџића у Лединцима, у складу са 
Техничким регулисањем саобраћаја број: С-005/22 од 11. 
јануара 2022. године које је израдило Одељење за развој 
и управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

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

III. Рок за извршење овог решења је 30. април 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 
Број: IV-34-166/2022 
14. 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 

16. став 1. Одлуке о јавном превозу путника на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, „Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 104/17 – одлука УС и „Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 29/18, 48/18, 27/19, 61/19 и 22/20),  доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ 

СТАЈАЛИШТА У ЈАВНОМ ГРАДСКОМ 
ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

I. Овим решењем одређују се аутобуска стајалишта у 
јавном градском превозу путника на територији Града Новог 
Сада у складу са пројектом Анализа стања аутобуских 
стајалишта на територији Новог Сада са предлогом мера 
фаза II број: 954 од новембра 2021. године, који је израдио 
конзорцијум „МHM-PROJEKT“ d.o.o. и „ADOMNE“ d.o.o. из 
Новог Сада.

II. 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-34-7951/2021 
2. децембар 2021. године
НОВИ САД в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с. р.

104
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, 
69/13 и 70/16), доноси
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РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ 
И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У 

РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ ЂОРЂА РАЈКОВИЋА 
И УЛИЦЕ ПАВЛА СТАМАТОВИЋА 

У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање успоривача брзине и сао-
браћајне сигнализације у раскрсници Улице Ђорђа Рајко-
вића и Улице Павла Стаматовића у Новом Саду, у складу 
са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-19/22 од 25. 
јануара 2022. године које је израдило Одељење за развој 
и управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

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

III. Рок за извршење овог решења је 1. април 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 
Број: IV-34-553/2022 
27. јануар 2022. године
НОВИ САД

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

Комисија за планове Скупштине Града Новог Сада

105
На основу члана 13. став. 4. Правилника о начину и 

поступку избора чланова комисије за стручну контролу 
планских докумената, комисије за контролу усклађености 
планских докумената, комисије за планове јединице локалне 
самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког 
пројекта, праву и висини накнаде члановима комисије, као 
и условима и начину рада комисија („Службени гласник 
РС“ број 32/19) Комисија за планове Скупштине Града Новог 
Сада на 158. седници, одржаној 09.12.2021.године, доноси

ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником о раду Комисије за планове 
Скупштине Града Новог Сада (у даљем тексту: Пословник) 
ближе се уређује начин сазивања седнице, рад на седници, 
начин вођења записника, начин гласања и одлучивања, 
начин сачињавања и потписивања записника, односно 
извештаја о обављеној стручној контроли, односно о 

обављеном јавном увиду Комисије за планове Скупштине 
Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија).

Члан 2.

Одредбе овог Пословника су обавезујуће за председ-
ника, заменика председника, секретара и чланове Комисије, 
као и друга лица која учествују у раду или присуствују сед-
ницама Комисије. 

Члан 3.

Комисија је образована ради обављања стручних 
послова у поступку израде и спровођења планских доку-
мената из надлежности јединице локалне самоуправе и 
стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са 
планским документом и Законом о планирању и изградњи, 
као и давања стручног мишљења по захтеву надлежних 
органа управе. 

II САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ 

Члан 4.

Седницу Комисије сазива председник Комисије а у слу-
чају његове одсутности или спречености , заменик пред-
седника, односно лице које председник овласти.

Позив за седницу садржи време и место одржавања, 
предложени дневни ред и потпис председника и секретара 
Комисије.

Члан 5.

Позив за седницу доставља се поштом, лично или елек-
тронски, најкасније три дана пре одржавања седнице. Уз 
позив се доставља и материјал (у аналогном и дигиталном 
облику) према предложеном дневном реду.

Изузетно, услед оправданих околности, материјал се 
члановима Комисије може уручити непосредно пред одр-
жавање или на самој седници. 

III РАД НА СЕДНИЦИ

Члан 6.

Председник Комисије уочи отварања седнице, утврђује 
да ли седници присуствује довољан број чланова за пуно-
важан рад Комисије, након чега отвара седницу и утврђује 
дневни ред.

За пуноважан рад и одлучивање на седници потребно 
је присуство већине од укупног броја чланова Комисије.

Предложени дневни ред може се изменити или допунити 
уз образложен предлог председника, уколико то прихвати 
већина чланова Комисије. 

Члан 7.

Након усвајања дневног реда прелази се на рад по поје-
диним тачкама у складу са утврђеним редоследом. Пред-
седник Комисије даје реч известиоцу након чијег излагања 
се отвара дискусија. Дискусија траје док сви пријављени 
не заврше са својим излагањем а најдуже 10 минута по 
дискутанту.

Председник Комисије стара се о одржавању реда за 
време седнице као и о току и времену дискусије и може 
одузети реч учеснику у дискусији уколико оцени да не дис-
кутује о теми која је на дневном реду.
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Председник Комисије закључује дискусију када нема 
више пријављених учесника за дискусију као и када процени 
да дискусија није више оправдана.

Члан 8. 

Јавна седница Комисије, одржава се након обављеног 
јавног увида у Нацрт плана.   Председник Комисије може 
одлучити да се јавна седница прекине услед великог броја 
и обима примедби упућених на плански документ који је 
био на јавном увиду. У том случају Комисија може да заседа 
више пута, односно могу се одредити нови термини одр-
жавања јавне седнице, најкасније у року од пет дана од 
дана одржавања прве седнице. 

Током јавне седнице, поштује се редослед разматрања 
тачака предвиђених дневним редом, као и излагање обрађи-
вача плана којим се присутни упознају са садржајем 
Извештаја о спроведеном јавном увиду на начин да обрађи-
вач чита поднете примедбе и уједно саопштава став ЈП 
„Урбанизам“ поводом истих. Након сваке прочитане при-
медбе Председник Комисије даје реч присутном подносиоцу 
примедбе уколико жели да је додатно образложи или сма-
тра да је недовољно јасно презентована. Подносилац при-
медбе може само једном образложити примедбу.

Јавна седница није јавна презентација планског доку-
мента. На јавној седници може се дискутовати само пово-
дом поднетих примедби на нацрт планског документа и у 
дискусији учествују подносилац примедбе, обрађивач плана 
и чланови Комисије на челу са председником.

Председник Комисије може да прекине седницу на 
одређено време или је одложи уколико не може да одржи 
ред приликом излагања подносиоца примедбе. Такође, 
може одузети реч подносиоцу примедбе уколико излагање 
није у оквирима пристојности или се излагање не односи 
на поднету примедбу.

Председник Комисије  прекида рад седнице Комисије и 
у случају када у току седнице, услед напуштања седнице, 
број присутних чланова буде недовољан за пуноважно 
одлучивање.  

IV   ГЛАСАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 9.

Комисија одлучује већином гласова присутних чланова, 
у затвореном делу седнице .

Председник Комисије у поступку гласања прво позива 
да се изјасне чланови који су „за“, затим позива да се изјасне 
они који су „против“ и на крају пита да ли има оних који су 
уздржани од г ласања. 

У записник се уносе имена оних чланова Комисије који 
су гласали против или били уздржани.  

Уколико приликом гласања дође до једнаке поделе гла-
сова, одлучујући је глас председавајућег на тој седници 
Комисије.

V САЧИЊАВАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ЗАПИСНИКА

Члан 10.

На седници Комисије обавезно се води записник. О 
вођењу записника стара се секретар Комисије. Седнице 
Комисије записују се на аудио снимцима.

Члан 11.

Записник садржи основне податке о датуму, времену и 
месту одржавања седнице, имена присутних и одсутних 
чланова Комисије као и свих лица присутних на седници, 
дневни ред и податке о појединим тачкама дневног реда 
у погледу имена известиоца, учесника у дискусији, уз наз-
наку да ли су чланови Комисије једногласно донели одлуку 
или је било оних који су гласали против или остали уздр-
жани од гласања (њихова имена се тада наводе у запис-
нику). У записник се уноси и време када је седница завр-
шена или прекинута.

Записник Комисије потписују секретар и председник 
Комисије.

VI ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ 
 КОНТРОЛИ И ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ 
 ЈАВНОМ УВИДУ 

Члан 12.

Комисија о обављеној стручној контроли планских доку-
мената сачињава извештај.

Извештај о стручној контроли израђује се у складу са 
одредбом члана 53. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“ број 32/19) а потписују 
га председник и секретар Комисије, као и овлашћено лице 
надлежног органа.   

Члан 13.

По обављеном јавном увиду у нацрт планског документа, 
Комисија одржава јавну седницу  и припрема извештај о 
обављеном јавном увиду који потписују председник и чла-
нови Комисије, као и овлашћено лице надлежног органа. 

Члан 14.

У току јавне седнице Комисије није дозвољено 
неовлашћено тонско и видео снимање.

Члан 15.

Комисија на једној или више затворених седница, које 
се накнадно одржавају, доноси закључак по свакој подне-
тој примедби. Закључак Комисије о поднетој примедби 
може бити да се примедба : „прихвата“, „не прихвата“ (уз 
образложење) , „делимично прихвата“ ( уз образложење 
који део примедбе се прихвата , а који не прихвата), као и 
да примедба „није основана“ (уз образложење). Уколико 
су неке примедбе достављене након предвиђеног рока за 
јавни увид а пре сачињавања извештаја о обављеном јав-
ном увиду, Комисија их изузетно може разматрати у сле-
дећим случајевима:

• када су примедбе засноване на новим чињеницама
• када су од значаја за квалитетније дефинисање план-
ских решења 

• када из оправданог разлога нису могле бити благо-
времено поднете



страна 116. – Броj 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 7. фебруар 2022.

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења. Измене 
и допуне овог Пословника се доносе у поступку и на начин 
на који је овај Пословник и донет. Овај Пословник објавити 
у „Службеном листу Града Новог Сада“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ
Број: V-35-4/21-46
9. децембар 2021.године
НОВИ САД

Председник Комисије за планове
   Радоња Дабетић, 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 ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И 
ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 
СВОЈИНУ ГРАДА НОВОГ САДА 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ 
РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ СА 

ИНВЕСТИТОРОМ „GRA-VET INVEST“ 
DOO NOVI SAD

 
I. У Решењу о именовању председника, заменика пред-

седника, чланова и заменика чланова Комисије за при-
бављање непокретности у јавну својину Града Новог Сада 
непосредном погодбом путем размене непокретности са 
инвеститором „GRA-VET INVEST“ d.o.o. Novi Sad („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 55/21), број Решења: „6-3/2021-
38/2-II“ замењује се бројем „020-133/2021-2-II“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-49
27. јануар 2022. године
НОВИ САД  Редакција

„Службеног листа Града Новог Сада“ 
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

80 Одлука о додели Фебруарске награде 
 Града Новог Сада за 2021. годину 71

Градско веће

81 Подручја основних школа за упис деце 
 на територији Града Новог Сада за школ-
 ску 2022/23.  годину 71

82 Програм коришћења средстава за фина-
 нсирање унапређења безбедности сао-
 браћаја на путевима на територији Града 
 Новог Сада за 2022. годину 76

83 Решење о измени Решења о Програму 
 инвестиционих активности за потребе 
 органа Града Новог Сада у 2022. години 85

84 Решење о Програму инвестиционих акти-
 вности за основне школе за 2022. годину 87

85 Решење о Програму инвестиционих акти-
 вности за средње школе за 2022. годину 90

86 Решење о Програму постављања над-
 стрешница на аутобуским стајалиштима  
 на територији Града Новог Сада за град-
 ски и приградски превоз путника за 2022. 
 годину 92

87 Решење о изменама Решења о Програму 
 одржавања надстрешница на аутобуским 
 стајалиштима на територији Града Новог 
 Сада за градски и приградски превоз пут-
 ника за 2021. и 2022. годину 93

88 Решење о давању сагласности на Пред-
 лог Одлуке о расписивању и спровођењу 
 Јавног конкурса за избор кандидата за 
 директора Историјског архива Града 
 Новог Сада, Нови Сад 93

89 Решење о изменама и допуни Решења о 
 образовању и именовању Радне групе за 
 сагледавање стања и предлагање мера 
 и активности за побољшање услова у 
 бициклистичком саобраћају на терито-
 рији Града Новог Сада 94

90 Решење о измени Решења о образовању 
 и именовању председника, чланова и се-
 кретара Комисије за реализацију Програ-
 ма енергетске санације породичних кућа 94

91 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за инспекцијске послове
 (Мирослав Лакетић) 94

92 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за инспек-
 цијске послове (Вујиновић Синиша) 95

Градоначелник

93 Акциони план запошљавања Града 
 Новог Сада за 2022. годину 95

94 Решење о измени Упутства за извршење 
 буџета Града Новог Сада 109

95 Решење о одобрењу да се у Одлуци о
 буџету Града Новог Сада за 2022. годи-
 ну распореде средства Градској управи
 за социјалну и дечију заштиту  109

Градска управа за заштиту животне средине

96 Решење о давању сагласности на Про-
 грам управљања заштићеним стаблима 
 на територији Новог Сада за 2022. годину 110

Градска управа за саобраћај и путеве

97 Решење о одређивању паркинг-места за 
 возила особа са инвалидитетом на јав-
 ном паркиралишту у Улици Краљевића 
 Марка бр. 9 у Новом Саду  111

98 Решење о одређивању паркинг-места за 
 возила особа са инвалидитетом на јав-
 ном паркиралишту у Његошевој улици 
 бр. 15 у Новом Саду  111

99 Решење о одређивању паркинг-места за 
 возила особа са инвалидитетом на јав-
 ном паркиралишту на Булевару патри-
 јарха Павла бр. 15 у Новом Саду  112

100 Решење о одређивању паркинг-места за 
 возила особа са инвалидитетом на јав-
 ном паркиралишту на Футошком путу 
 бр. 18 у Новом Саду  112

101 Решење о измени режима саобраћаја 
 на Житном тргу у Новом Саду 113

102 Решење о постављању саобраћајне оп-
 реме у Улици Вука Караџића у Лединцима 113
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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
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103 Решење о одређивању аутобуских стаја-
 лишта у јавном градском превозу путника 
 на територији Града Новог Сада 113

104 Решење о постављању успоривача брзи-
 не и саобраћајне сигнализације у раскрс-
 ници Улице Ђорђа Рајковића и Улице 
 Павла Стаматовића у Новом Саду 113

Комисија за планове Скупштине Града 
Новог Сада

105 Пословник о раду Комисије за планове 
 Скупштине Града Новог Сада 114

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

— Исправка Решења о именовању председ-
 ника, заменика председника, чланова и 
 заменика чланова Комисије за прибав-
 љање непокретности у јавну својину 
 Града Новог Сада непосредном погод-
 бом путем размене непокретности са 
 инвеститором „GRA-VET INVEST“ doo 
 Novi Sad 116


