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На основу члана 6. Одлуке о прибављању непокретности 

у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта 
јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад – Бота-
ничке баште у Новом Саду (''Службени лист Града Новог 
Сада'', број 23/21), Градско веће Града Новог Сада, на 121. 
седници од 18. фебруара 2022. године, доноси 

ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ 

ЗА ИЗГРАДЊУ БОТАНИЧКЕ БАШТЕ 
У НОВОМ САДУ ЗА 2022. ГОДИНУ

I. Утврђује се Програм инвестиционих активности за 
изградњу Ботаничке баште у Новом Саду за 2022. годину.

II. За реализацију овог програма планирана су средства 
у буџету Града Новог Сада за 2022. годину, у укупном износу 
од 20.400.000,00 динара, и то: 

Редни 
број Програмска позиција

Планирани 
износ средстава 

(у динарима)

1

Израда пројектно-техничке 
документације за изградњу 

комплекса Ботаничке баште у 
Новом Саду са техничком 

контролом

20.400.000,00

III. Средства из тачке II. овог програма планирана су у 
оквиру раздела 07. глава 07.01. Градска управа за заштиту 
животне средине (у даљем тексту: Градска управа), и то 
за функцију 560, Програм 6: Заштита животне средине, 
0401-0001 ПА: Управљање заштитом животне средине у 
укупном износу од 20.400.000,00 динара за Пројекат Израда 
пројектно-техничке документације за изградњу комплекса 
Ботаничке баште у Новом Саду са техничком контролом, 
од чега из извора финансирања 01 средства у износу од 
2.400.000,00 динара, а из извора финансирања 13 средства 
у износу од 18.000.000,00 динара.

IV. Градска управа се обавезује да активности у вези 
са реализацијом овог програма изведе стручно и квалитетно 

у складу са законом, стандардима и нормативима који важе 
за ове врсту активности.

V. Градска управа подноси Градском већу Града Новог 
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма. 

Градска управа је дужна да, на захтев Градоначелника 
Града Новог Сада, достави периодични извештај о реали-
зацији овог програма.

VI. Градска управа је дужна да овај програм реализује 
у складу са прописима који уређују јавне набавке и буџет-
ски систем.

VII. Овај програм ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 501-2/2022-10-II
18. фебруар 2022. године   
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

143
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), члана 32. 
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 56/21), а у складу са 
тачком VI. подтачком 1. Програма унапређења социјалне 
заштите Града НОвог Сада у 2022. години („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 1/22 и 3/22), на предлог Градона-
челника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, 
на 121. седици од 18. фебруара 2022. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И 
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ШКОЛЕ ЗА 
ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

„МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности 
и текуће одржавање Школе за основно и средње образо-
вање „Милан Петровић“ са домом ученика Нови Сад (у 
даљем тексту: Школа) за 2022. годину, за који су средства 
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обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. 
годину.

II. За реализацију овог програма планирана су средства 
у буџету Града Новог Сада за 2022. годину, у укупном износу 
од 25.983.014,00 динара, у оквиру раздела 15. Глава 15.01. 
Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Програм 11: 
Социјална и дечија заштита, Прјекат: 0902-4011, П: Школа 

за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са 
домом ученика, позиција буџета 422, и то за:

- капиталне трансфере, износ од 22.396.934,00 динара, 
економска класификација 4632

- текуће трансфере, износ од 3.586.080,00 динара, еко-
номска класификација 4631

III. Средства из тачке II. алинеја прва овог програма 
распоређује се за инвестиционе активности, и то за:

 1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Редни 
Број Опис Износ (РСД)

1. Уређење игралишта на Видовданском насељу, Нови Сад за Дневни боравак за децу са сметњама у развоју 
предшколског узраста

1.1. Уређење спортског терена са уградњом теретане на отвореном 6.560.940,00

УКУПНО: 6.560.940,00

2. Радови на објекту у улици Међународни пут бр. 238, Ченеј где се одвија услуга 
Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју

2.1. Замена кровног покривача 3.599.540,00

УКУПНО: 3.599.540,00

3. Радови на објекту у Кисачу где се одвијају услуге Дневног боравка за децу и омладину 
са сметњама у развоју

3.1. Санација канализационе мреже са заменом керамике и санитарија 1.731.132,00

3.2. Замена кровног покривача и санација фасаде 10.505.322,00

УКУПНО: 12.236.454,00

IV. Средства из тачке II. алинеја друга овог програма распоређују се за активности текућег одржавања објеката, и то:

 1. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА

Редни 
Број Опис Износ (РСД)

1. Текуће одржавање објекта у којем се одвијају активности програма Мале кућне заједнице, 
у којима корисници школе станују уз подршку, у улици Булевар војводе Степе 133

1.1. Радови унутар објекта 2.515.080,00

УКУПНО: 2.515.080,00

2. Текуће одржавање објекта у којем се одвијају активности програма Мале кућне заједнице, у којима 
корисници школе станују уз подршку, у улици Душана Даниловића 34

2.1. Радови унутар објекта 1.071.000,00

УКУПНО: 1.071.000,00
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V. Захтев за обезбеђење средтава из тачке II. овог про-
грама, уз приложену документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке, у складу са законом, Школа доставља Град-
ској управи за социјалну и дечију заштиту (у даљем тексту: 
Градска управа), а пренос средстава на рачун Школе врши 
се на основу захтева за пренос који припрема Градска 
управа, у складу са прописима којима се уређује буџетски 
систем.

VI. Школа је у обавези да активности у вези са набавком 
опреме и радова из овог програма изведе стручно и ква-
литетно у складу са законом, стандардима и нормативима 
који важе за ову врсту опреме и радова.

VII. Надзор над спровођењем овог програма обављаће 
Градска управа.

VIII. Градска управа подноси извештај о реализацији 
овог програма Градском већу Града Новог Сада.

IX. Овај програм објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 5-155-1/2022-II
18. фебруар 2022. године   
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 3. Одлуке о подршци за унапређење 

и побољшање услова пословања микро и малих предузећа 
и предузетника на територији Града Новог Сада  („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 24/21), Градско веће Града 
Новог Сада  на 122.  седници одржаној дана 23. фебруара 
2022. доноси

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ 

УСЛОВА ПОСЛОВАЊА МИКРО И МАЛИХ 
ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.

Програмом подршке за унапређење и побољшање 
услова пословања микро и малих предузећа и предузетника 
на територији Града Новог Сада за 2022. годину (у даљем 
тексту: Програм) утврђују се циљеви и мере подршке микро 
и малим предузећима и предузетницима, укупан износ 
средства за реализацију мера, износ средства за спро-
вођење појединачних мера, начин и праћење реализације 
ових мера.

Члан 2.

Основни циљ Програма је пружање подршке ради уна-
пређења и побољшања услова пословања  микро и малих 
предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада, 
као и повећање вредности и обима производње и промета, 

унапређење општих услова пословања, јачање конкурент-
ности, очување постојећих и стварање услова за отварање 
нових радних места, отварање могућности за модерниза-
цију и проширење производних и услужно оријентисаних 
делатности и покретање нових предузетничких активности.

Члан 3.

Средства за реализацију Програма обезбеђена су Одлу-
ком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 56/21) у укупном износу од 
50.000.000,00 динара у оквиру раздела 08 – Градска управа 
за привреду, глава 08.01 – Градска управа за привреду, 
функција 490 – Економски послови некласификовани на 
другом месту, Програм 1501 – Програм 3: Локални економ-
ски развој, Програмска активност/Пројекат 1501-4006 – П: 
Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада, 
позиција буџета 198, економска класификација 454 – Суб-
венције приватним предузећима, позиција 198.01 Финан-
сијког плана прихода и примања и расхода и издатака 
Градске управе за привреду за 2022. годину, синтетика 
4541 – Текуће субвенције приватним предузећима, извор 
финансирања 01.

Средства из става 1.овог члана намењена су за пружање 
подршке микро и малим предузећима и предузетницима 
који у Агенцији за привредне регистре Републике Србије 
имају регистровано седиште на територији Града Новог 
Сада. 

Средства која ће се додељивати на основу Програма 
су наменска и бесповратна средства – субвенције, која су, 
као таква, изузета од принудне наплате, у складу са зако-
ном којим се уређује платни промет, и представљају 
државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ). 

Члан 4.

Програм ће се реализовати кроз меру подршке доделе 
бесповратних средстава микро и малим предузећима и 
предузетницима на територији Града Новог Сада за набавку 
основних средстава (машина или опреме) у износу од 
50.000.000,00 динара.

Члан 5.

Програм реализује Градска управа за привреду (у даљем 
тексту: Градска управа) расписивањем јавног позива којим 
ће се утврдити услови и критеријуми за доделу средстава 
из члана 4. овог програма.

Јавни позив из става 1. овог члана објављује се на зва-
ничној интернет презентацији Града Новог Сада и на сајту 
Градске управе.

Члан 6.

За спровођење поступка доделе средстава по расписа-
ном јавном позиву из члана 5. овог програма начелник 
Градске управе образује и именује  чланове комисије.

У комисију из става 1. овог члана именују се представ-
ници Градске управе.

Члан 7.

Задатак комисије из члана 6. став 1. овог програма је 
да:

- испита благовременост и уредност поднетих пријава 
на јавни позив,
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- оцењује, вреднује и рангира све пријаве на јавни позив 
и 

- сачини записник са предлогом одлуке о додели 
бесповратних средстава, као мера подршке, микро и 
малим предузећима и предузетницима

Предлог одлуке из става 1. алинеја трећа овог члана 
објављује се на сајту Градске управе.

Учесници јавног позива имају право увида у поднету 
документацију и право подношења приговора по утврђивању 
предлога одлуке из става 1. алинеја трећа овог члана, у 
року од седам дана од дана објављивања предлога одлуке.

Комисија одлучује о приговору у року од седам дана од 
дана пријема приговора.

По истеку рока за приговор, као и након окончања 
поступка по приговорима, на сајту Градске управе објављује 
се коначан предлог Oдлуке.

Члан 8.

Након утврђивања коначног предлога Одлуке, комисија 
доставља Градoначелнику Града Новог Сада предлог 
одлуке са износом опредељених средстава по корисницима.

Градоначелник Града Новог Сада, на основу предлога 
комисије, доноси Одлуку о избору микро и малих предузећа 
и предузетника са износом опредељених средстава.

Члан 9.

На основу одлуке из члана 8. став 2. овог програма 
начелник Градске управе закључује уговоре о међусобним 
правима и обавезама са микро и малим предузећима и 
предузетницима којима су одобрена средства из буџета 
Града Новог Сада.

Члан 10.

Надзор и контролу наменског коришћења средстава 
додељених микро и малим предузећима и предузетницима 
врши Градска управа.

Извештај о наменском коришћењу додељених средстава 
микро и мала предузећа и предузетници достављају Град-
ској управи.

Члан 11.

Програм ступа на снагу даном објављивања у „Служ-
беном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 3-42/2022-II
23. фебруар 2022. године   
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,  81/09 - испр, 
64/10 – одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,  83/18, 31/19 
, 37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 3. став 2. Одлуке о 
отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/15, 
8/16, 74/16, 38/18, 45/18 и 31/19), Градско веће Града Новог 
Сада, на 121. седници од  18. фебруара 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ДОПУНАМА  РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ  

ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЗА  2022. ГОДИНУ

I. У Решењу о Програму отуђења грађевинског земљишта 
за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада„број 
2/22) у  Програму отуђења грађевинског земљишта за 2022. 
годину, који чини саставни део Решења у Табели: “I. Про-
грам отуђења грађевинских парцела у својини Града Новог 
Сада”, после тачке 34. додају се тач. од  35. до 45. које 
гласе:

„

35. Руменка – ул.Бранка 
Радичевића 2067/5 Руменка 660 породично становање до П+1+Пк

36. Руменка – ул.Бранка 
Радичевића 2067/6 Руменка 660 породично становање до П+1+Пк

37.
Радна зона Север I – 
продужетак ул.Паје 
Радосвљевића

10365 Нови Сад IV 207.179
радне активности из области 
терцијарног и секундарног 
сектора привреде

П или П+1 
(максимално П+2)

38. Клиса – ул.Боже 
Кузмановића 312/1 Нови Сад I 533 породично становање до П+1+Пк

39. Руменка – ул. Доситеја 
Обрадовића 293/5 Руменка 1.619 породично становање до П+1+Пк

40. Руменка – ул. Јована 
Јовановића Змаја 293/6 Руменка 1.520 породично становање до П+1+Пк

41. Руменка – ул. Јожефа 
Атиле 2046/20 Руменка 520 породично становање до П+1+Пк

42. ул.Клисански пут 684/1 Нови Сад I 552 породично становање до П+1+Пк
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43. Ченеј – ул.Вука Караџића 344/3 Ченеј 1.494 породично становање до П+Пк

44. Каћ – ул.Стефана 
Немања 428/54 Каћ 781  породично становање

од П до По+П+1, 
Су+П+Пк или 
П+1+Пк

45. Ченеј – ул.Партизанска 459/5 Ченеј 1.769   породично становање до П+Пк
„

II. У Табели: „III. Програм отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу 
објекта и формирања грађевинске парцеле“ после тачке 9. додају се тач. 10. и 11. које гласе:
„

10. Сремска Каменица – 
Мишелук 4071/7 Сремска       

Каменица 502 породично становање
изграђен је породични 
стамбени објекат 
спратности П+1.

11. ул.Јиричекова бр.3
3676/6 

и 
3676/7

Нови Сад II 21 породично становање

надоградња петог спрата 
и доградња тераса од 
приземља до петог спрата 
у стамбеној згради за 
колективно становање.

„

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 351-1/2022-70-II
18. фебруар 2022. године   
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 5. став 3. Решења о финансирању 

програма који подстичу развој добровољног ватрогаства 
и рад добровољних ватрогасних друштава и савеза на 
територији Града Новог Сада у 2022. години („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 1/22), у складу са чланом 9. 
став 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма 
од јавног интереса која реализују удружења („Службени 
гласник РС“, број 16/18), а поводом Јавног конкурса за 

финансирање програма који подстичу развој добровољног 
ватрогаства и рад добровољних ватрогасних друштава и 
савеза на територији Града Новог Сада у 2022. години, 
који је објављен 11.01.2022. године, а завршен 26.01.2022. 
године, Градско веће Града Новог Сада на 122. седници 
одржаној дана 23. фебруара 2022. године доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈИ ПОДСТИЧЕ 

РАЗВОЈ ДОБРОВОЉНОГ ВАТРОГАСТВА И 
РАД ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ 

ДРУШТАВА И САВЕЗА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА У 2022. ГОДИНИ КОЈИ 
ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА 

1. Програм који подстиче развој добровољног ватро-
гаства и рад добровољних ватрогасних друштава и савеза 
на територији Града Новог Сада у 2022. години за који се 
одобравају средства за финансирање из буџета Града 
Новог Сада у 2022. години, а од интереса је за Град Нови 
Сад, је:

Редни 
број

Назив удружења – 
савеза Назив програма

Одобрени износ средстава 
за финансирање програма 

у 2022. години

1. Ватрогасни савез 
града Новог Сада

Програм Ватрогасног савеза града Новог Сада за 
2022. годину за спровођење заштите од пожара и 
спасавања људи и имовине који су од интереса 
за Град Нови Сад

8.075.000,00   динара

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

 3. Ватрогасном савезу града Новог Сада средства из 
тачке 1. овог решења преносиће се на основу уговора о 
реализацији програма. 

Уговор из става 1. ове тачке закључиће се између Ватро-
гасног савеза града Новог Сада којем су одобрена средства 
по јавном конкурсу и Градске управе за комуналне послове 
(у даљем тексту: Градска управа), у року од 15 дана од 
дана доношења овог решења.

4. Ватрогасни савез града Новог Сада којем сe преносе 
средства за реализацију програма из тачке 1. овог решења 
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дужан је да Градској управи доставља периодичне и 
завршне  финансијске извештаје. 

Периодичне извештаје о реализацији програма са одго-
варајућом документацијом Ватрогасни савез града Новог 
Сада Градској управи доставља једном месечно, најкас-
није до 15. у текућем месецу за претходни месец.

Завршни извештај о реализацији програма са одгова-
рајућом документацијом Ватрогасни савез града Новог 
Сада Градској управи доставља у року од 30 дана од дана 
завршетка реализације програма. 

5. Ватрогасни савез града Новог Сада, у изузетним ситу-
ацијама, може да тражи сагласност од Градског већа Града 
Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће) ради прерас-
поделе средстава за реализацију планираних активности 
у оквиру одобреног програма. 

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

6. За реализацију овог решења задужује се Градска 
управа.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 352-1/2022-55-II
23. фебруар 2022. године   
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 14. став 3. Одлуке о давању у закуп 

непокретности на којима право коришћења има предшкол-
ска установа и основна школа ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 57/14, 69/14, 30/15, 44/15, 81/16, 68/17 и 59/18), 
а у вези Решења о одобрењу годишњих програма за предш-
колски и школски спорт на територији Града Новог Сада 
број: број: 66-1/2022-26-II од 11. фебруар 2022. године, на 
предлог Градске управе за спорт и омладину, Градско веће 
Града Новог Сада на 122. седници од 23. фебруара 2022. 
године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ  РАСПОРЕДА 
КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА (ФИСКУЛТУРНИХ 
САЛА) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ 
САДА, ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА 

ШКОЛСКИ СПОРТ KAO ТЕМЕЉ ЗА РАЗВОЈ 
СВЕСТРАНЕ ЛИЧНОСТИ У 2022. ГОДИНИ 
– ''ШКОЛСКА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА И 
СПОРТ У ШКОЛЕ'' ЗА ДЕЦУ ШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА ОД 6 ДО 14 ГОДИНА, ЗА ПЕРИОД 
ОД 1. ФЕБРУАРА ДО 23. ДЕЦЕМБРА 

2022. ГОДИНЕ
 

I. Овим решењем утврђује се распоред коришћења 
непокретности школских објеката (фискултурних сала) на 
територији Града Новог Сада, за реализовање програма 
Школски спорт као темељ за развој свестране личности у 
2022. години – ''Школска спортска такмичења и спорт у 
школе'', чији је носилац Савез за школски спорт града Новог 
Сада, за децу школског узраста од 6 до 14 година, за период 
од 1. фебруара до 23. децембра 2022. године на следећи 
начин:

 

1. Основна школа „Јожеф Атила“, адреса: Нови Сад, Шарпланинска број 28

Фискултурна сала

Уторак Четвртак

18.40-19.25 часова, деца I и II разред, развојне 
вежбе и кoрективна гимнастика

18.40-19.25 часова, деца I и II разред, 
развојне вежбе и корективна гимнастика

19.30-20.15 часова, деца III и IV разред, 
развојне вежбе и корективна гимнастика

19.30-20.15 часова, деца III и IV разред, 
развојне вежбе и корективна гимнастика

20.20-21.05 часова, деца од V до VIII разреда 
-фудбал и рукомет

20.20-21.05 часова, деца од V до VIII разреда 
-фудбал и рукомет

2. Основна школа „Десанка Максимовић“, адреса: Футог, Царице Милице број 1

Фискултурна сала

Уторак Четвртак

12.00-12.45 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

12.00-12.45 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

17.45-18.30 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

17.45-18.30 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

18.30-19.15 часова, деца од V до VIII разреда 
-кошарка

18.30-19.15 часова, деца од V до VIII разреда 
-кошарка
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3. Основна школа „Милош Црњански“, адреса: Нови Сад, Анђе Ранковић број 2

Фискултурна сала

Уторак Четвртак
13.30-14.15 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

13.30-14.15 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

14.15-15.00 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

14.15-15.00 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

20.15-21.00 час, деца од V до VIII разреда 
-кошарка

20.15-21.00 час, деца од V до VIII разреда - 
кошарка

4. Основна школа „Људовит Штур“, адреса: Кисач, Железничка број 3

Фискултурна сала

Уторак Четвртак
18.00-18.45 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

19.00-19.45 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

18.45-19.30 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

19.45-20.30 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

19.30-20.15 часова, деца од V до VIII разреда 
-атлетика

20.30-21.15 часова, деца од V до VIII разреда 
-атлетика

5. Основна школа „Марија Трандафил“, адреса:  Ветерник, Паунова број 14

Фискултурна сала

Уторак Четвртак
19.00-19.45 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и кинезитерапија

19.00-19.45 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и кинезитерапија

20.00-20.45 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

20.00-20.45 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

21.00-21.45 часова, деца од V до VIII разреда 
-кошарка

21.00-21.45 часова, деца од V до VIII разреда 
-кошарка

6. Основна школа „Јован Поповић“, адреса: Нови Сад, Раваничка број 2

Фискултурна сала

Уторак (две прве групе-мала школа) од 12.00-
12.45 и од 12.45-13.30 часова, деца I и II 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Среда (две прве групе-мала школа) од 12.00-
12.45 и од 12.45-13.30 часова, деца I и II 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Понедељак од 11.30-12.15 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Четвртак од 11.30-12.15 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Понедељак од 13.10-13.55 часова, деца од V 
до VIII разреда - стони тенис

Четвртак 13.10-13.55 часова, деца од V до VIII 
разреда - стони тенис

7. Основна школа „Жарко Зрењанин“, адреса: Нови Сад, Булевар Деспота Стефана број 8

Фискултурна сала

Уторак од 19.10-19.55 часова, деца I и II 
разред -развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Петак од 19.10-19.55 часова, деца I и II разред 
-развојне вежбе и корективна гимнастика

Уторак од 13.10-13.55 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Четвртак од 13.10-13.55 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Уторак од 20.00-20.45 часова, деца од V до 
VIII разреда - рукомет

Четвртак од 20.15-21.00 часова, деца од V до 
VIII разреда - рукомет
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8. Основна школа „Свети Сава“, адреса: Руменка, Јован Јовановић Змаја број 24

Фискултурна сала

Уторак Четвртак
19.00-19.45 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

19.00-19.45 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

19.45-20.30 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

19.45-20.30 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

20.30-21.15 часова, деца од V до VIII разреда 
-одбојка

20.30-21.15 часова, деца од V до VIII разреда 
-одбојка

9. Основна школа „Душан Радовић“, адреса: Нови Сад, Ченејска број 61 (+ темеринска зграда)

Фискултурна сала

Понедељак 12.00-12.45 часова, деца I и II 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Петак 12.00-12.45 часова, деца I и II разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

Понедељак 13.00-13.45 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Петак 13.00-13.45 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

Уторак 19.15-20.00 часова, деца од V до VIII 
разреда - кошарка и одбојка

Четвртак 19.15-20.00 часова, деца од V до VIII 
разреда - кошарка и одбојка

10. Основна школа „Коста Трифковић“, адреса: Нови Сад, Берислава Берића број 2

Фискултурна сала

Понедељак од 12.30-13.15 часова, деца I и II 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Среда од 12.30-13.15 часова, деца I и II 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Понедељак од 13.15-14.00 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Среда од 13.15-14.00 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Уторак од 19.15-20.00 часова, деца од V до 
VIII разреда - кошарка

Четвртак од 19.15-20.00 часова, деца од V до 
VIII разреда - кошарка

11. Основна школа „Васа Стајић“, адреса: Нови Сад, 
Војводе Книћанина број 12б

Фискултурна сала

Уторак Четвртак
19.15-20.00 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

19.15-20.00 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

20.00-20.45 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

20.00-20.45 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

20.45-21.30 часова, деца од V до VIII разреда 
-кошарка

20.45-21.30 часова, деца од V до VIII разреда 
-кошарка

12. Основна школа „Доситеј Обрадовић“, адреса: Нови Сад, Филипа Филиповића број 3

Фискултурна сала

Понедељак од 13.15-14.00 часова, деца I и II 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Среда од 13.15-14.00 часова, деца I и II 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Среда од 12.30-13.15 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Петак од 12.30-13.15 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Понедељак од 19.15-20.00 часова, деца од V 
до VIII разреда - одбојка

Среда 19.15-20.00 часова, деца од V до VIII 
разреда -одбојка
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13. Основна школа „Иво Лола Рибар“, адреса: Нови Сад, Краљевића Марка број 2а

Фискултурна сала

Уторак 13.15-14.00 часова, деца I и II разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

Четвртак 13.15-14.00 часова, деца I и II 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Уторак 14.00-14.45 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Четвртак 14.00-14.45 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Понедељак 19.15-20.00 часова, деца од V до 
VIII разреда - стони тенис

Среда 19.15-20.00 часова, деца од V до VIII 
разреда -стони тенис

14. Основна школа „Никола Тесла“, адреса: Нови Сад, Футошки пут број 25

Фискултурна сала

Четвртак 12.45-13.30 часова, деца I и II 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Петак 12.45-13.30 часова, деца I и II разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

Четвртак 12.00-12.45 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Петак 12.00-12.45 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

Уторак 12.00-12.45 часова, деца од V до VIII 
разреда - стони тенис

Уторак 12.45-13.30 часова, деца од V до VIII 
разреда -стони тенис

15. Основна школа „Петефи Шандор“, адреса: Нови Сад, Боре Продановића број 15а

Фискултурна сала

Уторак Четвртак

11.35-12.20/17.35-18.20 часова, деца I и II 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

12.25-13.10/18.25-19.10 часова, деца I и II 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

12.25-13.10/18.25-19.10 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

13.15-14.00/19.15-20.00 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

19.15-20.00 часова, деца од V до VIII разреда 
-одбојка

20.00-20.45 часова, деца од V до VIII разреда 
-одбојка

16. Основна школа „Лаза Костић“, адреса: Ковиљ, Лазе Костића број 42

Фискултурна сала

Понедељак Среда
19.00-19.45 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

19.00-19.45 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

19.45-20.30 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

19.45-20.30 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

20.30-21.15 часова, деца од V до VIII разреда 
- одбојка

20.30-21.15 часова, деца од V до VIII разреда 
-одбојка

17. Основна школа „22. Август“, адреса: Буковац, Трг жртава геноцида број 1

Фискултурна сала

Уторак Четвртак

18.00-18.45 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

18.00-18.45 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

19.00-19.45 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

19.00-19.45 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

20.00-20.45 часова, деца од V до VIII разреда 
-одбојка

20.00-20.45 часова, деца од V до VIII разреда 
-одбојка
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18. Основна школа „Вук Караџић“, адреса: Нови Сад, Радоја Домановића број 24

Фискултурна сала

Уторак Четвртак

11.40-12.25 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

11.40-12.25 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

12.30-13.15  часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

12.30-13.15 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

17.05-17.50 часова, деца од V до VIII разреда 
-одбојка

17.05-17.50 часова, деца од V до VIII разреда 
-одбојка

19. Основна школа „Иван Гундулић“, адреса: Нови Сад, Гундулићева број 9 (+ зграда на Ченеју)

Фискултурна сала

Понедељак Среда

Ченеј: 18.00-18.45 часова, деца I и II разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

Ченеј: 18.00-18.45 часова, деца I и II разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

Ченеј: 18.45-19.30 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

Ченеј: 18.45-19.30 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

Ченеј: 19.30-20.15 часова, од V до VIII разреда 
- одбојка 

Ченеј: 19.30-20.15 часова, деца од V до VIII 
разреда - одбојка 

20. Основна школа „Светозар Марковић Тоза“ адреса: Нови Сад, Јанка Чмелика број 89

Фискултурна сала

Уторак Четвртак

19.15-20.00 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

19.15-20.00 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

20.00-20.45 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

20.00-20.45 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

20.45-21.30 часова, деца од V до VIII разреда 
-кошарка

20.45-21.30 часова, деца од V до VIII разреда 
-кошарка

21. Основна школа „Јован Јовановић Змај“, адреса: Сремска Каменица, 
Школска број 3 (+ Лединци)

Фискултурна сала

Уторак Четвртак

11.30-12.15 + Лединци 16.00-16.45 часова, 
деца I и II разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

11.30-12.15 + Лединци 16.00-16.45 часова, 
деца I и II разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

17.55-18.40 + Лединци 16.45-17.30 часова, 
деца III и IV разред-развојне вежбе и 
корективна гимнастика

17.55-18.40 + Лединци 16.45-17.30 часова, 
деца III и IV разред-развојне вежбе и 
корективна гимнастика

18.45-19.30 + Лединци 17.30-18.15 часова, 
деца од V до VIII разреда -одбојка

18.45-19.30 + Лединци 17.30-18.15 часова, 
деца од V до VIII разреда -одбојка

22. Основна школа „Прва војвођанска бригада“, адреса: Нови Сад, Сељачких буна број 51а

Фискултурна сала

Уторак Четвртак

19.45-20.30  часова, децаI и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

19.45-20.30  часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

20.30-21.15 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

20.30-21.15 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

21.15-22.00 часова, деца од V до VIII разреда 
-рукомет и кошарка

21.15-22.00 часова, деца од V до VIII разреда 
-рукомет и кошарка
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23. Основна школа „Ђура Јакшић“, адреса: Каћ, Краља Петра I број 19

Фискултурна сала

Уторак Четвртак
18.45-19.30 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

18.45-19.30 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

19.30-20.15 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

19.30-20.15 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

20.15-21.00 часова, деца од V до VIII разреда 
-рукомет и фудбал понедељак/четвртак 12.40-
13.25

20.15-21.00 часова, деца од V до VIII разреда 
-рукомет и фудбал среда/петак 12.40-13.25

24. Основна школа „Иво Андрић“, адреса: Будисава, Школска број 3

Фискултурна сала

Уторак Четвртак

09.55-10.40 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

09.55-10.40 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

19.00-19.45 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

19.00-19.45 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

20.00-20.45 часова, деца од V до VIII разреда 
-карате

20.00-20.45 часова, деца од V до VIII разреда 
- карате

25. Основна школа „Алекса Шантић“, адреса: Степановићево, Војводе Путника број 6

Фискултурна сала

Понедељак Среда

13.30-14.15 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

13.30-14.15 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

14.15-15.00 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

14.15-15.00 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

15.00-15.45 часова, деца од V до VIII разреда 
- фудбал

15.00-15.45 часова, деца од V до VIII разреда 
-фудбал

26. Основна школа „Бранко Радичевић“, адреса: Нови Сад, Футошка број 5

Фискултурна сала

Уторак 12.25-13.10 часова, деца I и II разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

Среда 12.25-13.10 часова, деца I и II разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

Уторак 13.15-14.00 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Четвртак 13.15-14.00 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Понедељак/среда 13.10-14.00/17.35-18.20 
часова, деца од V до VIII разреда - одбојка

Четвртак/петак 12.20-13.10/17.35-18.20 часова, 
деца од V до VIII разреда -одбојка

27. Основна школа „Ђура Даничић“, адреса: Нови Сад, Душана Васиљева број 19

Фискултурна сала

Уторак Четвртак

13.00-13.45 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

13.00-13.45 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

19.30-20.15  часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

19.30-20.15 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

20.15-21.00  часова, деца од V до VIII разреда 
-одбојка

20.15-21.00 часова, деца од V до VIII разреда 
- одбојка
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28. Основна школа „Соња Маринковић“, адреса: Нови Сад, Пушкинова број 28

Фискултурна сала

Понедељак 13.10-13.55  часова, деца I и II 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Петак 11.30-12.15 часова, деца I и II разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

Среда 13.10-13.55 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

Петак 12.20-13.05 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

Уторак 13.10-13.55 часова, деца од V до VIII 
разреда - стони тенис

Петак 13.10-13.55 часова, деца од V до VIII 
разреда -стони тенис

29. Основна школа „Михајло Пупин“, адреса: Ветерник, Краља Александра број 38

Фискултурна сала

Уторак Четвртак
18.45-19.30 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

18.45-19.30 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

19.30-20.15 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

19.30-20.15 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

20.15-21.00 часова, деца од V до VIII разреда 
-рукомет

20.15-21.00 часова, деца од V до VIII разреда 
- рукомет

30. Основна школа „Вељко Петровић“, адреса: Бегеч, Краља Петра I број 36

Фискултурна сала

Уторак Четвртак

11.00-11.45 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

11.00-11.45 часова, деца I и II разред-развојне 
вежбе и корективна гимнастика

12.00-12.45 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

12.00-12.45 часова, деца III и IV разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

13.00-13.45 часова, деца од V до VIII разреда 
-рукомет

13.00-13.45 часова, деца од V до VIII разреда 
-рукомет

31. Основна школа „Вељко Влаховић“, адреса: Шангај, Улица VIII број 2

Фискултурна сала

Понедељак 14.00-14.45 часова, деца I и II 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Уторак 14.00-14.45 часова, деца I и II разред-
развојне вежбе и корективна гимнастика

Понедељак 16.15-17.00 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Уторак 16.15-17.00 часова, деца III и IV 
разред-развојне вежбе и корективна 
гимнастика

Петак 15.45-16.30 часова, деца од V до VIII 
разреда - фудбал

Петак 15.45-16.30 часова, деца од V до VIII 
разреда -фудбал

32. ШОСО „Милан Петровић“, адреса: Нови Сад, Браће Рибникара број 32

Фискултурна сала

Понедељак Среда

11.20-12.05 часова, деца I и II разред-
елементи спортова

11.20-12.05 часова, деца I и II разред-
елементи спортова

11.20-12.05 часова, деца III и IV разред-
елементи спортова

11.20-12.05 часова, деца III и IVразред-
елементи спортова

12.30-13.15 часова, деца од V до VIII разреда 
-елементи спортова

12.30-13.15 часова, деца од V до VIII разреда 
-елементи спортова
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33. Основна школа „Мирослав Антић“, адреса: Футог, Раде Кончара број 2

Фискултурна сала

Уторак Четвртак
/ /
/ /

20.30-21.15 часова, деца од V до VIII разреда 
– одбојка

20.30-21.15 часова, деца од V до VIII разреда 
- одбојка

34. Основна школа „Ђорђе Натошевић“, адреса: Нови Сад, Максима Горког број 54

Фискултурна сала
Среда Петак

19.00-19.45 часова, деца од V до VIII разреда 
- рукомет

19.00-19.45 часова, деца од V до VIII разреда 
-рукомет

35. Основна школа „Јован Дучић“, адреса: Петроварадин, Прерадовићева број 6

Фискултурна сала
Уторак Четвртак

19.15-20.00 часова, деца од V до VIII разреда 
- атлетика

19.15-20.00 часова, деца од V до VIII разреда 
- атлетика

II. Непокретности школских објеката (фискултурне сале) 
у распореду из тачке I. овог решења користиће школска 
деца без накнаде, а у циљу промоције спорта за децу школ-
ског узраста.

III. Реализација овог решења и међусобна права и оба-
везе између носиоца програма и школа наведених у тачки 
I. овог решења регулисаће се појединачним уговорима, 
којим ће се уредити безбедност и осигурање школске деце, 
улазак и излазак из фискултурних сала, одржавање фис-
културних сала и друга питања везана за реализацију про-
грама из тачке I. овог решења.

IV. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 66-1/2022-37-II
23. фебруар 2022. године   
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 15. став 1. Одлуке о остваривању 

потреба и интереса грађана у области спорта на територији 
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 81/16) и члана 22. став 5. Правилника о одобравању 
и финансирању програма којима се остварују потребе и 
интереси грађана у области спорта на територији Града 
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17), 
сходно одредби 137. став 1. тачка 15. Закона о спорту 
(''Службени гласник РС'', број 10/16), а у вези Јавног позива 
за доделу средстава за реализацију посебних програма 
којима се остварују потребе и интереси грађана у области 
спорта на територији Града Новог Сада у 2022. години на 
предлог Комисије за оцену годишњих и посебних програма 
у области спорта на територији Града Новог Сада, Градско 
веће Града Новог Сада на 122. одржаној 23. фебруара  
2022. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

ЗА ДОДЕЛУ СЛОБОДНИХ ТЕРМИНА 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА 
ЗА ТРЕНИРАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ 
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ У САЛАМА И 

ДВОРАНАМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 
ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД, ХАЛИ 

СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „СЛАНА БАРА“, 
ХАЛИ ФУТОГ И ХАЛИ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА 

„ПЕТРОВАРАДИН“ ЗА 2022. ГОДИНУ

I.Овим решењем одобравају се посебни програми за 
слободне бесплатне термине организацијама у области 
спорта (спортским организацијама и савезима) за трени-
рање и обављање других спортских активности, и то тако 
да се за тренирање и обављање других спортских актив-
ности у салама и дворанама Јавног предузећа ''Спортски 
и пословни центар Војводина'' Нови Сад утврђује износ од 
144.000.060,00 динара за 24.671 сати за тренажни рад и 
733,00 сати за пројекцију такмичарских активности, за тре-
нирање и обављање других спортских активности у хали 
Спортског центра ''Слана бара'' износ од 4.495.770,00 
динара за 2.763 сати, за тренирање и обављање других 
спортских активности у хали у Футогу износ од 4.409,214 
динара за 2.150 сати, и за тренирање и обављање других 
спортских активности у хали Спортског центра ''Петрова-
радин'' износ од 8.094.882,00 динара за 4.363 сати, што 
укупно износи 160.999.926,00 динара и 34.680,00 сати.

Слободни бесплатни термини организацијама у области 
спорта за тренирање и обављање других спортских актив-
ности из става 1. ове тачке финансирају се из буџета Града 
Новог Сада за 2022. годину, у оквиру потреба и интереса 
грађана у области спорта која се односи на рационално и 
наменско коришћење спортских сала и спортских објеката 
у државној својини чији је корисник Град Нови Сад и спорт-
ских објеката у својини Града Новог Сада кроз одобравање 
њиховог коришћења за спортске активности и доделу тер-
мина за тренирање учесницима у систему спорта, у складу 
са одредбама Закона о спорту.



страна 252. – Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 28. фебруар 2022.

Средства из става 1. ове тачке распоређују се на следеће организације у области спорта – носиоци програма:

САЛЕ И ДВОРАНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД

1)  Градски спортски савез Новог Сада (Период реализације:

- од 04.01. до 31.05. и од 08.08. до 30.12.2022. године – укупно: 42 недеље: Стонотениска дворана, 
Бокс дворана, Џудо дворана, Рвачка сала, Приручна бокс сала, Приручна сала на 2. спрату, Ваздушно стре-
лиште и Простор за спортске делатности.

- од 13.01. до 08.06. и од 05.09, до 30.12.2022. године – укупно: 38 недеља: Затворени Велики и Мали базен и 
Велики базен СЦ “Сајмиште”)

Простор Укупно сати Цена са ПДВ-ом Укупно

Стонотениска дворана 1.890,00 2.820,00 5.329.800,00

Бокс дворана 2.520,00 1.740,00 4.384.800,00

Џудо дворана 1.470,00 2.820,00 4.145.400,00

Рвачка сала 1.386,00 2.700,00 3.742.200,00

Приручна бокс сала 1.260,00 900,00 1.134.000,00

Приручна сала на 2. спрату 1.680,00 1.740,00 2.923.200,00

Ваздушно стрелиште 1.890,00 1.740,00 3.288.600,00

Простор за спорт. делатности 1.680,00 720,00 1.209.600,00

Затворени Велики базен 285,00 11.760,00 3.351.600,00

Затворени Мали базен 380,00 5.880,00 2.234.400,00

Велики базен СЦ “Сајмиште” 2.090,00 7.536,00 15.750.240,00

Укупно тренинзи: 47.493.840,00

Такмичења – Велика дворана 28,00 36.780,00 1.029.840,00

Такмичења – Мала дворана 44,00 12.960,00 570.240,00

Такмичења – Стонотениска дворана 80,00 5.280,00 422.400,00

Такмичења – Ваздушно стрелиште 52,00 2.400,00 124.800,00

Такмичења – Бокс дворана 39,00 2.580,00 100.620,00

Укупно такмичења: 2.247.900,00

УКУПНО:                                                                                                                                                                49.741.740,00

2) Кошаркашки савез Нови Сад (за период од 04.01. до 31.05.2022. године и од 08.08. до 30.12.2022. године)

Простор Укупно сати Цена са ПДВ-ом Укупно

Велика дворана – Цела тренинзи 756,00 28.920,00 21.863.520,00

Мала дворана 1. Категорија  тренинг 1092,00 10.680,00              11.662.560,00

Мала дворана 2. Категорија  тренинг 252,00 6.240,00 1.572.480,00

Такмичење  Велика дворана: 45,00 36.780,00 1.655.100,00

Такмичењa – Мала дворана: 80,00 12.960,00 1.036.800,00

УКУПНО:                                                                                                                                                                37.790.460,00
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3) Одбојкашки савез Новог Сада (за период од 01.01. до 31.12.2022. године)

Простор Укупно сати Цена са ПДВ-ом Укупно

Тренинзи Велика дворана 714,00 28.920,00 20.648.880,00

Такмичење  Велика дворана 45,00 36.780,00 1.655.100,00

Тренинг Мала дворана 1. Категорија  1.113,00 10.680,00              11.886.840,00

Тренинг Мала дворана 2. Категорија  273,00 6.240,00 1.703.520,00

Такмичењa – Мала дворана: 80,00 12.960,00 1.036.800,00

УКУПНО:                                                                                                                                                                36.931.140,00

4) Хокеј савез Новог Сада (за период од 01.01. до 31.12.2022. године)

Простор Укупно сати Цена са ПДВ-ом Укупно

Тренинзи Ледена дворана 832,00 11.040,00 9.185.280,00

Такмичење  Ледена дворана 60,00 14.640,00 878.400,00

УКУПНО:                                                                                                                                                                10.063.680,00

5) Куглашки савез Новог Сада (за период од 01.01. до 31.12.2022. године)

Простор Укупно сати Цена са ПДВ-ом Укупно

Куглана СПЦ „Војводина“

Тренинзи            1.932,00                 2.820,00 5.448.240,00

Такмичење  108,00   4.200,00                  453.600,00

Куглана СПЦ „Сајмиште“

Тренинзи 1176,00 2.820,00 3.316.320,00

Такмичење  72,00 3.540,00 254.880,00

УКУПНО: 9.473.040,00

Укупно за сале и дворане Јавног Предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад           144.000.060,00

ХАЛА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ''СЛАНА БАРА''

1) ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ НОВИ САД (за период од 01.01. до 31.12.2022. године)

Хала Сати Цена са ПДВ-ом Планирани износ

Тренажни процес 2.513,00 1.290,00   3.241.770,00

Такмичења 250,00 5.016,00                      1.254.000,00

Укупно Хала Спортског центра ''Слана бара'':                                                                                                 4.495.770,00

ХАЛА ФУТОГ

1) Градски спортски савез Новог Сада (за период од 01.01. до 31.12.2022. године)

Хала Сати Цена без ПДВ-а Планирани износ

Тренажни процес 1.711,00 1.075,00 2.207.190,00

Такмичења 439,00 4.180,00 2.202.024,00

Укупно Хала Футог:                                                                                                                                               4.409.214,00
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ХАЛА У СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ ''ПЕТРОВАРАДИН''

1) Градски спортски савез Новог Сада

Хала Сати Цена без ПДВ-а Планирани износ

Тренажни процес 3.701,00 1.075,00 4.774.290,00

Такмичења 662,00 4.180,00 3.320.592,00

Укупно Хала у Спортском центру ''Петроварадин'':                                                                                       8.094.882,00

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог 
решења обезбеђена су у оквиру Програма 1301-Програм 
14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-
0001-ПА: Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима, са позиције 371 - Дотације невла-
диним организацијама - економска класификација 481, 
извор финансирања 01, а по Финансијском плану прихода 
и примања и расхода и издатака Градске управе за спорт 
и омладину за 2022. годину са позиције 371.01 – Дотације 
осталим непрофитним институцијама, синтетички конто 
4819 у износу од 424.000.000,00 динара.

III. Уколико се приходи и примања буџета Града Новог 
Сада не остварују у планираном износу, средства за реа-
лизацију посебних програма из тачке I. овог решења могу 
се утврдити и у мањем износу.

IV.  У случају када се носиоцу програма за реализацију 
одобреног посебног програма доделе мања средства од 
средстава наведених у финансијском плану програма, 
носилац програма је обавезан да пре закључења уговора 
о реализовању посебног програма усклади финансијски 
план програма и план реализације програмских активности 
са висином додељених средстава и одобреним активнос-
тима на реализацији програма, и да достави Градској управи 
за спорт и омладину допуну, односно измену предложеног 
програма усаглашену са висином одобрених средстава.

V. Средства за реализацију посебних програма из тачке 
I. овог решења преносиће се носиоцу програма на основу 
овог решења и уговора о реализовању посебног програма 
закљученог између носиоца програма и Градске управе за 
спорт и омладину сразмерно оствареним приходима и 
примањима буџета Града Новог Сада.

VI. Обавезују се носиоци програма из тачке I. овог 
решења којима се одобравају средства за реализацију 
посебних програма у хали Спортског центра ''Слана бара'', 
хали у Футогу и хали Спортског центра ''Петроварадин'' да 
са Градском управом за имовину и имовинско-правне односе 
закључе Уговор о коришћењу хала.

VII. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града 
Новог Сада''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 66-1/2022-36-II
23. фебруар 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“, број 56/21), на пред-
лог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада, на 121. седници од 18. фебруара 2022. године, 
доноси 

РЕШЕЊЕ 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности Градске управе за заштиту животне средине 
за 2022. годину (у даљем тексту: Програм), који чини сас-
тавни део овог решења.

II. За реализацију Програма планирана су средства у 
буџету Града Новог Сада за 2022. годину, у укупном износу 
од 32.000.000,00 динара, у оквиру раздела 07. глава 07.01. 
Градска управа за заштиту животне средине, и то:

- За функцију 560, Програм 6: Заштита животне средине, 
0401-0001 ПА: Управљање заштитом животне средине 
у износу од 17.000.000,00 динара, извор финансирања 
01, за Пројекат Развој смарт система за мониторинг 
буке (II фаза); 

- За функцију 436, Програм 17: Енергетска ефикасност 
и обновљиви извори енергије, 0501-4004 П: Мере енер-
гетске ефикасности у износу од 15.000.000,00 динара, 
извор финансирања 01. 

III. Градска управа за заштиту животне средине (у даљем 
тексту: Градска управа) се обавезује да активности у вези 
са реализацијом овог програма изведе стручно и квалитетно 
у складу са законом, стандардима и нормативима који важе 
за ове врсту активности.

IV. Носилац инвестиционих активности предвиђених 
Програмом је Градска управа.

V. Градска управа подноси Градском већу Града Новог 
Сада годишњи извештај о реализацији Програма. 

VI. Градска управа је дужна да, на захтев Градоначелника 
Града Новог Сада, достави периодични извештај о реали-
зацији овог програма.

VII. Градска управа је дужна да Програм реализује у 
складу са прописима који уређују јавне набавке и буџетски 
систем.



28. фебруар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 8 – страна 255.    

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 501-2/2022-12-2-II
18. фебруар 2022. године   
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ

I. За реализацију овог програма планирана су средства 
у буџету Града Новог Сада за 2022. годину, у укупном износу 
од 32.000.000,00 динара, и то: 

Редни 
број Програмска позиција

Планирани износ 
средстава  

(у динарима)

1
Набавка опреме за развој 
смарт система за мониторинг 
буке (II фаза)

17.000.000,00

2

Израда пројектно-техничке 
документације за унапређење 
енергетске ефикасности 
објеката јавне намене у 
власништву Града Новог Сада

15.000.000,00
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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 121. седници од 18. фебруара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СЛОБОДАН ПРПА, дипломирани економиста, поставља 
се за в.д. начелника Градске управе за финансије, почев 
од 18. фебруара 2022. године, до постављења начелника 
Градске управе за финансије, по спроведеном јавном кон-
курсу, 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 Слободан Прпа, дипломирани еко-
номиста, у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника и положен државни стручни испит, у 
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-10/b
18. фебруар 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 121. седници од 18. фебруара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. НАТАША ЋОРОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за финансије, почев од 18. фебруара 2022. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за финан-
сије, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три 
месеца. 
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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. 

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за финансије, 
одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: II-020-4/2022-10/с
18. фебруар 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 121. седници од 18. фебруара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СМИЉАНА КОЧИЋ, дипломирани географ - туризмо-
лог, поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 

за привреду, почев од 21. фебруара 2022. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за прив-
реду, 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 пропи-
сано да Градско веће поставља и разрешава начелнике и 
заменике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: II-020-4/2022-10/č
18. фебруар 2022. године   
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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153
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 121. седници од 18. фебруара 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КРСТИЋ НИКОЛИ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за 
образовање, почев од 22. фебруара 2022. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за обра-
зовање по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још 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. 

Имајући у виду да је Никола Крстић, дипломирани прав-
ник, показао изузетно залагање и резултате на пословима 
које је обављао, да има положен државни стручни испит, 
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу 
стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за образовање, одлучено је као у диспо-
зитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-10/ć
18. фебруар 2022. године   
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 12. став 2. Правилникa o начину и 

поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
7/18 и 2/19), Градско веће Града Новог Сада, на 122. сед-
ници од 23. фебруара 2022. године, доноси

                                               
З А К Љ У Ч А К

I. У складу са тачком I. Јавног конкурса за доделу сред-
става из буџета Града Новог Сада за финансирање или 
суфинансирање програма удружења грађана у области 
социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад, 
за 2022. годину, број: ХIII-2455/2021-1 од 30.12.2021. године, 
утврђују се програми удружења грађана из тачке I. подтачкa 
1. Јавног конкурса и одобравају се средства за њихову 
реализацију из буџета Града Новог Сада за 2022. годину, 
у износу од 25.000.000,00 динара, и то:

рб Назив удружења Назив програма Предлог 
Комисије

1. Програми удружења грађана (25.000.000,00 динара)   25.000.000,00

1. Удружење дистрофичара Јужнобачког округа "Програмске активности 2022" 2.200.000,00

2. Удружење за помоћ ментално недовољно 
развијеним особама Града Новог Сада МНРО

Програм рада Удружења за помоћ ментално 
недовољно развијеним особама Града Новог 

Сада
2.200.000,00

3. Удружење параплегичара и квадриплегичара 
новосадског региона

Програм рада удружења у континуитету током 
године "Пружите нам руку" 2.500.000,00

4. Удружење "Сунце" за церебралну и дечију 
парализу јужно-бачког округа Програм рада Удружења за 2022. годину 2.600.000,00

5. "МултиС" Удружење оболелих од мултипле 
склерозе ЈБО

Рад дневног боравка "МултиС" удружења 
оболелих од мултипле склерозе за 2022. годину 2.150.000,00

6. Организација глувих Нови Сад Програм рада организације глувих Нови Сад 
за 2022. годину 2.000.000,00
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7. Градска организација слепих Нови Сад Свестрана брига о слепим и слабовидим 
особама 2.300.000,00

8. Савез организација за подршку особама са 
сметњама у развоју - СОПОР Програмске активности 1.450.000,00

9. Савез инвалида рада Војводине, организација 
инвалида рада за Град Нови Сад

Годишњи програм рада на унапређењу 
положаја инвалида рада и чланова њихових 

породица у друштвеној заједници као 
равноправних грађана

1.300.000,00

10. Удружење бораца рата од 1990 године Града 
Новог Сада

"Програм рада УБР-90 ГНС кроз програмске 
активности у 2022. години – 30 година 

постојања"
1.300.000,00

11. Удружење чланова породица палих бораца 
Града Новог Сада

Побољшање статуса и едукација породица 
палих бораца 400.000,00

12. Удружење ратних војних инвалида Града 
Новог Сада Програмске активности у 2022. години 1.850.000,00

13. Удружење ратних и мирнодопских војних 
инвалида Града Новог Сада

Програмске активности Удружења 
у 2022. години 1.150.000,00

14.
Савез удружења бораца 

Народноослободилачких ратова Града 
Новог Сада - СУБНОР

Социјална инклузија и социјализација старијих 
особа и чланова удружења и брига о ратним 

ветеранима
600.000,00

15. Инвалиди и ветерани ратова Нови Сад 
"Милош Обилић"

„Инвалиди и ветерани ратова у доба 
пандемије COVID-19“ 400.000,00

16. Међуопштинско удружење цивилних инвалида 
рата Нови Сад

Програмске активности Међуопштинског 
удружења цивилних инвалида рата у 2022. 

години
400.000,00

17. "Удружење учесника оружаних сукоба на 
простору бивше Југославије"

Пружање подршке ратним ветеранима, 
ратним војним инвалидима, породицама палих 

бораца и жртвама ратова у остваривању 
права предвиђених новим законом кроз 
информисање, едукацију и заговарање и 
пружање саветодавно-терапијских и 

социјално-едукативних услуга

200.000,00

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог 
закључка, планирана су Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
брoj 56/21), раздео 15.- ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ 
И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, глава 15.01, Програм 11: Социјална 
и дечија заштита, и то за програме:

- Под редним бројем 1. Програми удружења грађана, 
средства су планирана у функцији 090-Социјална 
заштита некласификована на другом месту, Програм-
ска активност 0902-0016 ПА: Дневне услуге у заједници, 
на позицији буџета 414, извор финансирања 01, а по 
Финансијском плану прихода и примања и расхода и 
издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту 
за 2022. годину, на позицији 414.01 – Програми дневне 
подршке у заједници удружења грађана од интереса 
за град Нови Сад, економска класификација 4819, у 
износу од 25.000.000,00 динара.

III. Средства за реализацију програма утврђених овим 
закључком, пренеће се на основу уговора који са удружењем 
закључи начелник Градске управе за социјалну и дечију 
заштиту, у складу са чланом 13. став 1. Правилника o начину 
и поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 

грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад.

IV. За реализацију овог закључка задужује се Градска 
управа за социјалну и дечију заштиту.

 V.  Овај закључак објавити на сајту Града Новог Сада 
и у „Службеном листу Града Новог Сада“

 VI. Закључак доставити:
 - Градској управи за социјалну и дечију заштиту,
 - Градској управи за финансије:
  - Сектору за трезор,
  - Сектору за буџет.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 287/2022-II
23. фебруар 2022. године   
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) 
и члана 5. ст. 2-4. Одлуке о помоћи за озакоњење стана 
или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 43/19 и 59/20), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОМОЋИ 
ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ СТАНА ИЛИ 

ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ

I. Oбразује се Комисија за остваривање помоћи за оза-
коњење стана или породичне куће (у даљем тексту: Коми-
сија).

II. Задаци Комисије су да:
− распише и објави јавни позив за остваривање помоћи 
за озакоњење стана или породичне куће у дневном 
листу „Дневник“, на сајту Града Новог Сада www.
novisad.rs и на сајту Градске управе за имовину и имо-
винско-правне послове www.imovina.novisad.rs,

− разматра захтеве за остваривање помоћи за оза-
коњење стана или породичне куће,

− врши бодовање по захтевима чији подносиоци испуња-
вају услове у складу са законом и подзаконским актима,

− води записник о току поступка,
− утврди Предлог листе реда првенства за остваривање 
помоћи за озакоњење стана или породичне куће и исти 
објави у дневном листу „Дневник“, на сајту Града Новог 
Сада и на сајту Градске управе за имовину и имовин-
ско-правне послове, 

− разматра приговоре изјављене на Предлог листе реда 
првенства за остваривање помоћи за озакоњење стана 
или породичне куће и исте доставља Градском већу 
на решавање,

− утврди Листу реда првенства за остваривање помоћи 
за озакоњење стана или породичне куће и исту објави 
у дневном листу „Дневник“, на сајту Града Новог Сада 
и на сајту Градске управе за имовину и имовин-
ско-правне послове.

III.  Комисија има председника, заменика председника, 
четири члана, заменике чланова, секретара и заменика 
секретара.

IV. У Kомисију именују се:

- за председника:
Вера  Зорић, из Градске управе за имовину и имо-
винско-правне послове,

- за заменика председника:
Весна Бабић, из Градске управе за имовину и имо-
винско-правне послове,

- за чланове:
1.  Кристина Маринковић, из Службе извршних органа 

Града Новог Сада,

2. Татјана Лекић, из Стамбене агенције Града Новог 
Сада,

3. Тина Поткоњак, из Градске управе за имовину и имо-
винско-правне послове, 

4. Јована Поповић, из Градске управе за имовину и имо-
винско-правне послове, 

- за заменике чланова:
1. Рената Прерадовић, из Службе извршних органа Града 

Новог Сада,
2. Владимир Комар, из Стамбене агенције Града Новог 

Сада,
3. Предраг Прерадов, из Градске управе за имовину и 

имовинско-правне послове, 
4. Милена Уборњи, из Градске управе за имовину и имо-

винско-правне послове

- за секретара:
Тамара Кркљуш, из Градске управе за имовину и 
имовинско-правне послове,

- за заменика секретара:
Дуња Кнежевић, из Градске управе за имовину и 
имовинско-правне послове.

V. О накнади за рад лица из тачке IV. овог решења 
одлучује Градоначелник Града Новог Сада посебним актом.

VI. Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обављаће Градска управа за имовину и имовин-
ско-правне послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-20/2022-II
25. фебруар 2022. године   
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, 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 СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ 
''КАМЕНИЧКИ ПАРК'' ЗА 2022. ГОДИНУ
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I.  Даје се сагласност на Програм управљања Споменика 
природе ''Каменички парк'' за 2022. годину, који је усвојио 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Градско 
зеленило'' Нови Сад, на 284. седници, одржаној 24. децем-
бра 2021. године, а у циљу остваривања Плана управљања 
Спомеником природе ''Каменички парк'' за период од 2014. 
до 2023. године. 

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о давању саглас-
ности на Програм управљања Споменика природе ''Каме-
нички парк'' 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 надле-
жан за послове заштите животне средине јединице локалне 
самоуправе и у члану 11. став 1. алинеја 12. Одлуке о град-
ским управама Града Новог Сада где је дефинисано 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 Одлуку о заштити 
"Каменичког парка" (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 54/08), a у циљу очувања изворности стила, планске 
организације простора, богатства дендрофлоре и ориги-
налних вртно-архитектонских елемената.

Истом одлуком утврђени су режими заштите и пропи-
сане мере заштите које доприносе очувању и унапређењу 
заштићеног подручја, а управљање Спомеником природе 
''Каменички парк'' поверено је Јавном комуналном преду-
зећу ''Градско зеленило'' Нови Сад.

Јавно комунлано предузеће "Градско зеленило“ Нови 
Сад, као управљач горе наведеног заштићеног подручја, 
донело је План управљања Спомеником природе “Каме-
нички парк“ за период од 2014. до 2023. године, на који је 
сагласност дала Градска управа за заштиту животне сре-
дине 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 Споменика при-
роде ''Каменички парк'' за 2022. годину, који је Јавно кому-
нално предузеће "Градско зеленило“ доставило Градској 
управи за заштиту животне средине, на сагласност.

У поступку разматрања достављеног Програма упра-
вљања Споменика природе ''Каменички парк'' за 2022. 
годину утврђено је да је исти усклађен са Законом о заштити 
природе, Одлуком о заштити Споменика природе ''Каме-
нички парк'' и Планом управљања Спомеником природе 
''Каменички парк'' за период од 2014. до 2023. године, а да 
су планиране активности у 2022. години у функцији очу-
вања, унапређења, промовисања и мудрог коришћења овог 
заштићеног подручја.

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 (број: 03 бр.019-36/4 од 08. фебруара 
2022. године), као стручне организације који је дао пози-
тивно мишљење о испуњености услова заштите природе 
за израду предметног Програма.

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

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2022-3 
17. фебруар 2022. године
НОВИ САД

     в.д. начелника
мр Драгица Бранковић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

157
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 
У БЛОКУ ОМЕЂЕНОМ БУЛЕВАРОМ 
ОСЛОБОЂЕЊА, БУЛЕВАРОМ ЦАРА 

ЛАЗАРА, УЛИЦОМ НАРОДНОГ ФРОНТА 
И ФРУШКОГОРСКОМ УЛИЦОМ 

У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у блоку омеђе-
ном: Булеваром ослобођења, Булеваром цара Лазара, 
Улицом народног фронта и Фрушкогорском улицом у Новом 
Саду, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: 
С-35/22 од 14. фебруара 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 31. мај 2022. године.
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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-34-1221/2022
25. фебруар 2022. године
НОВИ САД

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

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

прописа и других аката ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПОМОЋИ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ 
СТАНА ИЛИ ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ

I.  У Одлуци о покретању поступка за остваривање 
помоћи за озакоњење стана или породичне куће („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 7/22), број Одлуке: „020-2/2022-
II“ замењује се бројем: „020-20/2022-II“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-96
24. фебруар. године

Редакција
„Службеног листа Града Новог Сада“. 



страна 262. – Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 28. фебруар 2022.

Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Александар Ткалец.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће 

142 Програм инвестиционих активности за 
 изградњу Ботаничке баште у Новом Саду 
 за 2022. годину 239

143 Програм инвестиционих активности и те-
 кућег одржавања Школе за основно и сре-
 дње образовање „Милан Петровић“ са 
 домом ученика Нови Сад за 2022. годину 239

144 Програм подршке за унапређење и побољ-
 љшање услова пословања микро и малих 
 предузећа и предузетника на територији 
 Града Новог Сада за 2022. годину 241

145 Решење о допунама Решења о Програму  
 отуђења грађевинског земљишта за 2022. 
 годину 242

146 Решење о избору програма који подстиче 
 развој добровољног ватрогаства и рад 
 добровољних ватрогасних друштава и 
 савеза на територији Града Новог Сада 
 у 2022. години који ће се финансирати 
 из буџета Града Новог Сада  243

147 Решење о утврђивању распореда кориш-
 ћења непокретности школских објеката 
 (фискултурних сала) на територији Града 
 Новог Сада, за реализовање програма 
 Школски спорт кao темељ за развој све-
 стране личности у 2022. години – ''Школ-
 ска спортска такмичења и спорт у школе'' 
 за децу школског узраста од 6 до 14 го-
 дина, за период од 1. фебруара до 23. де-
 цембра 2022. године 244

148 Решење о одобравању посебних програ-
 ма за доделу слободних термина органи-
 зацијама у области спорта за тренирање 
 и обављање других спортских активности 
 у салама и дворанама Јавног предузећа 
 „Спортски и пословни центар Војводина“ 
 Нови Сад, хали Спортског центра „Слана 
 бара“, хали Футог и хали Спортског центра 
 „Петроварадин“ за 2022. годину 251

149 Решење о Програму инвестиционих ак-
 тивности Градске управе за заштиту жи-
 вотне средине за 2022. годину 254
150 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за финансије (Слободан 
 Прпа) 255
151 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за финансије 
 (Наташа Ћоровић) 255
152 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за привреду 
 (Смиљана Кочић) 256
153 Решење о продужењу дужности в.д. за-
 меника начелника Градске управе за 
 образовање (Крстић Никола) 257
154 Закључак о утврђивању програма удру-
 жења грађана у области социјалне за-
 штите, који су од интереса за Град Нови 
 Сад за 2022. годину  257

Градоначелник
155 Решење о образовању и именовању 
 Комисије за остваривање помоћи за 
 озакоњење стана или породичне куће 259

Градска управа за заштиту животне средине
156 Решење о давању сагласности на Про-
 грам управљања споменика природе 
 'Каменички парк'' за 2022. годину 259

Градска управа за саобраћај и путеве
157 Решење о измени режима саобраћаја у 
 блоку омеђеном Булеваром ослобођења, 
 Булеваром цара Лазара, Улицом народ-
 ног фронта и Фрушкогорском улицом у 
 Новом Саду 260

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“
— Исправка Одлуке о покретању поступка 
 за остваривање помоћи за озакоњење 
 стана или породичне куће 261


