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На основу члана 4. став 2. Одлуке о утврђивању мера 

којима се стварају услови за бољу доступност и присту-
пачнос т у коришћењу здравствене заштите становништва 
у установама примарне здравствене заштите на територији 
Града Новог Сада  ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 45/20), а у вези са чланом 67. тачка 2. Статута Града 
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 
на предлог Градоначеника Града Новог Сада, Градско веће 
Града Новог Сада на 128. седници од 25. марта 2022. године 
доноси

П Р О Г Р А М
СПРОВОЂЕЊА МЕРА КОЈИМА СЕ 
СТВАРАЈУ УСЛОВИ ЗА БОЉУ 

ДОСТУПНОСТ И ПРИСТУПАЧНОСТ У 
КОРИШЋЕЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
СТАНОВНИШТВА У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЕ И 

ДРУГИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД У 
УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ 

САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђује се намена средстава за 
спровођење мера којима се стварају услови за бољу дос-
тупност и приступачност у коришћењу здравствене заштите 
становништва у погледу опреме и других средстава за рад 
у 2022. години, установе примарне здравствене заштите 
на територији Града Новог Сада које ове мере реализују, 
као и износ средстава за спровођење ових мера.

II. За спровођење мера којима се стварају услови за 
бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене 
заштите становништва на територији Града Новог Сада, 
планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2022. 
годину на име дотација организацијама за обавезно 
социјално осигурање, у оквиру Програма 12: Здравствена 
заштита, којима ће се финансирати програмска активност 
ПА: Функционисање установа примарне здравствене 
заштите, путем капиталних дотација организацијама за 
обавезно социјално осигурање, у износу од 96.251.000,00 
динара.

III. Средства из тачке II. овог програма распоређују се 
здравственим установама, и то: 

− Дому здравља "Нови Сад" Нови Сад, у износу од 
80.011.000,00 динара, 

− Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, у износу 
од 15.500.000,00 динара, и 

− Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад, 
у износу од 740.000,00 динара.

IV. Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад средства из тачке 
III. алинеја прва овог програма, користиће за набавку:

1)  медицинске опреме за здравствени објекат на Буле-
вару цара Лазара 77, у износу од 22.200.000,00 
динара, и то за:
− биомикроскоп са процепном лампом (шпалт 
лампа), 2 комада,

− апланациони тонометар по Goldmann-u (уз био-
микроскоп), 2 комада,

− компјутеризовани кераторефрактометар, 1 комад,
− Chart пројектор - за испитивање видне оштрине, 

3 комада,
− сет пробних стакала, 3 комада,
− компјутеризовано видно поље - Humphrey  Field 

Analyzer, 1 комад,
− пахиметар, 1 комад,
− ОЦТ (окуларну кохерентну томографију), 1 комад,
− фокометар дигитални, 2 комада,
− систем за дејонизацију воде, 2 комада,
− микроскоп, 3 комада,
− лабораторијску центрифугу, 1 комад,
− лабораторијску центрифугу са хлађењем, 1 комад,
− машину за прање лабораторијског посуђа, 1 комад,
− ЕКГ  апарат - 12 канални, 5 комада;

2)  рачунарске опреме за здравствени објекат на Буле-
вару цара Лазара 77, у износу од 34.727.000,00 
динара, и то за:
− рачунар са лиценцираним оперативним системом 

Microsoft Office, 200 комада,
− штампач, 100 комада,
− пословни скенер са АДФ-ом, 1 комад,
− пословни скенер са АДФ-ом и Флатбед-ом, 1 комад,
− мултифункционални "3-у-1" уређај, 5 комада,
− Пое свич - управљиви свич са 24 порта, 3 комада;
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3)  медицинског намештаја и друге опреме за здрав-
ствени објекат на Булевару цара Лазара 77, у износу 
од 23.084.000,00 динара, и то за:
− кревет за пацијенте (лежај прегледни), 25 комада,
− терапијска колица, 60 комада,
− ормар за лекове са бравицом, 11 комада,
− столицу за пацијенте (подесиву), 10 комада,
− металну канту за медицински отпад, 250 комада,
− сталак за инфузију, 8 комада,
− рефлектор, 36 комада,
− метални ормар за хемикалије, 1 комад,
− струњачу, 6 комада,
− степенице за вежбање хода (терапеутске степе-
нице), 4 комада,

− лампу са лупом, 2 комада,
− носач боце за кисеоник, 8 комада,
− колица за одржавање хигијене, 13 комада,
− корпу за одлагање прљавог гинеколошког веша, 

4 комада,
− терапеутску столицу (на точкиће, подесиву, од 
лаког одрживог материјала за зубну технику), 10 
комада.

V. Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад средства 
из тачке III. алинеја друга овог програма, користиће за 
набавку:

1)  санитетских возила, у износу од 15.500.000,00 динара, 
и то за:
− санитетско возило за ургентне екипе, 2 возила, 
− санитетско возило за превоз дијализираних пације-
ната, 1 возила. 

VI. Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад 
средства из тачке III. алинеја трећа овог програма, користиће 
за набавку:

1) рачунарске опреме, у износу од 500.000,00 динара, 
и то за:

− рачунар са лиценцираним оперативним системом 
Microsoft Office, 5 комад,

− штампач, 5 комада; 
2) техничке опреме, у износу од 240.000,00 динара, и 

то за:
− клима уређај, 4 комада.

VII.  Пренос средстава из тачке III. овог програма вршиће 
се путем капиталних дотација, до износа средстава пла-
нираних овим програмом.  

Уколико се приходи и примања у буџету Града Новог 
Сада не остварују у планираном износу, средства из тачке 
III. овог програма могу се умањити сразмерно оствареним 
приходима и примањима у буџету Града Новог Сада. 

VIII. Захтев за пренос средстава из тачке III. овог про-
грама, здравствене установе достављају Градској управи 
за здравство, након спроведеног поступка јавних набавки 
у складу са законом, уз приложену документацију о спро-
веденом поступку јавних набавки.

Пренос средстава на рачун здравствене установе врши 
се на основу захтева за пренос који припрема Градска 
управа за здравство, у складу са прописима. 

IX. Надзор над спровођењем овог програма обавља 
Градска управа за здравство. 

X. Градска управа за здравство подноси Градском већу 
Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији овог 
програма. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 51-6/2022-II
25. март 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић ,с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 
55/17, 12/19, 46/20 и 45/21), Градско веће Града Новог Сада 
на 128. седници одржаној 25. марта 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I.  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града 
Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину, коју је Управни 
одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада, Нови Сад донео на 37. седници одржаној 23. марта 
2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-3/2021-323/1-II
25. март 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић ,с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 
55/17, 12/19, 46/20 и 45/21), Градско веће Града Новог Сада 
на 128. седници одржаној 25. марта 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-
ког плана Завода за заштиту споменика културе Града 
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Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину, коју је Управни 
одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада, Нови Сад донео на 37. седници одржаној 23. марта 
2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2021-243/2-II
25. март 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић ,с.р.

182
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 
55/17, 12/19, 46/20 и 45/21), Градско веће Града Новог Сада 
на 128. седници одржаној 25. марта 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма 
рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2022. годину, 
коју је Управни одбор Културног центра „Руменка“, Руменка 
донео на LV седници одржаној 23. марта 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-3/2021-331/1-II
25. март 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић ,с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 
55/17, 12/19, 46/20 и 45/21), Градско веће Града Новог Сада 
на 128. седници одржаној 25. марта 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-
ког плана Културног центра „Руменка“, Руменка за 2022. 
годину, коју је Управни одбор Културног центра „Руменка“, 
Руменка донео на 55. седници одржаној 23. марта 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2021-251/1-II
25. март 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић ,с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 
55/17, 12/19, 46/20 и 45/21), Градско веће Града Новог Сада 
на 128. седници одржаној 25. марта 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма 
рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2022. 
годину, коју је Управни одбор Културног центра Новог Сада, 
Нови Сад донео на седници одржаној 23. марта 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-3/2021-327/1-II
25. март 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић ,с.р.

185
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 
55/17, 12/19, 46/20 и 45/21), Градско веће Града Новог Сада 
на 128. седници одржаној 25. марта 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-
ког плана Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2022. 
годину, коју је Управни одбор Културног центра Новог Сада, 
Нови Сад донео на седници одржаној 23. марта 2022. 
године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2021-247/1-II
25. март 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић ,с.р.

186
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 126. седници од 25. марта  2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРА ЂОРЂЕВИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. начелника Градске управе за прописе, почев од 
31. марта 2022. године, до постављења начелника Градске 
управе за прописе, 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 је Зора Ђорђевић, дипломирани прав-
ник, у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника и положен државни стручни испит, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-17/b
25. март 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 128. став 2. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 
22. 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, 3/15, 44/16, 55/17, 12/19, 46/20 и 45/21), 
Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

ПОСЛОВА У ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА

1.  ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о изменама Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова у Заводу 
за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови 
Сад, број 88/8-2018 од 14. марта 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-3/2022-103-II
28. март 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић ,с.р.
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На основу члана 69. став 4. 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) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 56/21 и 7/22 – Решење Градоначелника Града 
Новог Сада, број 4-14/2022-II), Градоначелик Града Новог 
Сада доноси
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РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 56/21 и 7/22 – Решење Градоначелника Града Новог 
Сада, број 4-14/2022-II), у члану 12. Раздео 09, Глава 09.01 
– ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, у Функцији 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
за Програмску активност: Текућа буџетска резерва (шифра 
0602-0009), у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе (шифра 0602), са позиције буџета 233, еко-
номска класификација 499 – Средства резерве, одобравају 
се средства Градској управи за спорт и омладину у укупном 
износу од 

1.700.000,00 динара
(једанмилионседамстохиљададинара00/100)

на име обезбеђивања непланираних средстава ради 
учешћа Града Новог Сада у реализацији пројекта: „Регио-
нални програм локалне демократије на Западном Балкану 
2“ (РеЛОаД2) који финансира Европска унија, а спроводи 
Програм Уједињених нација за развој.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 13, Глава 13.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
СПОРТ И ОМЛАДИНУ, у оквиру функције 810 – Услуге 
рекреације и спорта, извор финансирања 01 – Општи 
приходи и примања буџета, за нови Пројекат: „Регионални 
програм локалне демократије на Западном Балкану 2“ 
(РеЛОаД2) (шифра 1301-4014), у оквиру Програма 14 – 
Развој спорта и омладине (шифра 1301), за апропријацију 
економске класификације 462 – Дотације међународним 
организацијама, на нову позицију буџета 374_1.

3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће 
измене у Општем, Посебном и Програмском делу буџета.

4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за спорт и омладину.

5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:

 - Сектору за буџет,
 - Сектору за трезор, и

- Градској управи за спорт и омладину.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-22/2022-II
18. март 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени глас-

ник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 
47/21 и 78/21), чл. 7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима 
и начину избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 105/16 и 112/17) и 
члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градона-
челник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И 
УМЕТНОСТИ КОЈИ СУ ПОДРЖАНИ КРОЗ 

МЕЂУНАРОДНЕ ФОНДОВЕ У 2022. ГОДИНИ

I. Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног 
конкурса за суфинансирање пројеката у области културе 
и уметности који су подржани кроз међународне фондове 
у 2022. години (у даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да: 
-  спроведе поступак Јавног конкурса за суфинансирање 
пројеката у области културе и уметности који су подр-
жани кроз међународне фондове у 2022. години (у 
даљем тексту: Јавни конкурс), 

-  изврши стручну процену пројеката пристиглих на Јавни 
конкурс и да сваки члан Комисије оцени сваки пројекат 
појединачно на основу вредновања критеријума утврђе-
них у Уредби о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и суфи-
нансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе, а 
сходно условима Јавног конкурса; 

-  за сваки пројекат који разматра сачини писано образ-
ложење у коме ће навести разлоге за прихватање или 
неприхватање пројекта, и 

-  сачини образложени предлог о додели средстава за 
суфинансирање пројеката средствима из буџета Града 
Новог Сада, са износима финансијских средстава за 
реализацију сваког појединачног пројекта.

III. Комисија има три члана.
 Комисија на првој седници бира председника Коми-

сије. 
 Председник Комисије координира рад Комисије и 

води седнице. 
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.        
IV. У Комисију се именују:
1.  Вук Радуловић, доктор правних наука, 
2.  Весна Латиновић, мастер менаџер - култура и медији, 

и  
3.  Александра Добрин, професор разредне наставе.    
V. Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији 

припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00 
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара, и то под 
условом да нису чланови Градског већа Града Новог Сада 
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или запослени у градским управама, посебним организа-
цијама и службама Града Новог Сада.     

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу, 
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-8/2022-155-II
28. март 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени глас-

ник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 
47/21 и 78/21), чл. 7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима 
и начину избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 105/16 и 112/17) и 
члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градона-
челник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ 
У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА 

- ОСТАЛА ИЗВОЂЕЊА КУЛТУРНИХ 
ПРОГРАМА И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА: 

ФЕСТИВАЛИ, МАНИФЕСТАЦИЈЕ, МЈУЗИКЛ, 
ЦИРКУС, ПАНТОМИМА, УЛИЧНА УМЕТНОСТ 

И СЛ. И МОБИЛНОСТ УМЕТНИКА И 
ПРОФЕСИОНАЛАЦА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

И УМЕТНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

I. Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног 
конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у 
култури у области савременог стваралаштва - остала 
извођења културних програма и културних садржаја: фес-
тивали, манифестације, мјузикл, циркус, пантомима, улична 
уметност и сл. и мобилност уметника и професионалаца 
у области културе и уметности у 2022. години (у даљем 
тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да: 
- спроведе поступак Јавног конкурса за избор пројеката 
у култури у области савременог стваралаштва – остала 

извођења културних програма и културних садржаја: 
фестивали, манифестације, мјузикл, циркус, панто-
мима, улична уметност и сл. и мобилност уметника и 
професионалаца у области културе и уметности у 2022. 
години (у даљем тексту: Јавни конкурс),

- изврши стручну процену пројеката пристиглих на Јавни 
конкурс, и то да сваки члан Комисије оцени сваки проје-
кат појединачно на основу вредновања критеријума 
утврђених  Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, ауто-
номне покрајине, односно јединица локалне самоу-
праве, а сходно условима Јавног конкурса,

- за сваки пројекат који разматра сачини писано образ-
ложење у коме ће навести разлоге за прихватање или 
неприхватање пројекта, и 

- сачини образложени предлог о додели средстава за 
финансирање и суфинансирање пројеката средствима 
из буџета Града Новог Сада, са износима финансијских 
средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.

III. Комисија има три члана.
Комисија на првој седници бира председника 
Комисије. 
Председник Комисије координира рад Комисије и 
води седнице. 
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.        

IV. У Комисију се именују:
1. Тијана Делић, дипломирани професор српске књи-

жевности и језика, 
2.  Aлександра Лукић, дипломирани економиста, дирек-

тор Новосадског дечијег културног центра Нови Сад 
и

3.  Драгана Милошевић, мастер професор српске књи-
жевности и језика.

V.  Председнику и члановима Комисије, за рад у Коми-
сији припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00 
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара, и то под 
условом да нису чланови Градског већа Града Новог Сада 
или запослени у градским управама, посебним организа-
цијама и службама Града Новог Сада.     

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу, 
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-4/2022-538-II
28. март 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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191
На основу члана 76. Закона о култури („Службени глас-

ник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 
47/21 и 78/21), чл. 7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима 
и начину избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 105/16 и 112/17) и 
члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градона-
челник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ 
У ОБЛАСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ 

НАСЛЕЂА У 2022. ГОДИНИ
   
I. Образује се Комисија за спровођење поступка Jавног 

конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у 
култури у области нематеријалног културног наслеђа у 
2022. години (у даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да: 
- спроведе поступак Jавног конкурса за финансирање 
и суфинансирање пројеката у култури у области нема-
теријалног културног наслеђа у 2022. години (у даљем 
тексту: Јавни конкурс);  

- изврши стручну процену пројеката пристиглих на Јавни 
конкурс, и то да сваки члан Комисије оцени сваки проје-
кат појединачно на основу вредновања критеријума 
утврђених  Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, ауто-
номне покрајине, односно јединица локалне самоу-
праве, а сходно условима Јавног конкурса; 

- за сваки пројекат који разматра сачини писано образ-
ложење у коме ће навести разлоге за прихватање или 
неприхватање пројекта, и 

- сачини образложени предлог о додели средстава за 
финансирање и суфинансирање пројеката средствима 
из буџета Града Новог Сада, са износима финансијских 
средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.

III. Комисија има три члана.
Комисија на првој седници бира председника 
Комисије. 
Председник Комисије координира рад Комисије и 
води седнице. 
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.        

IV.  У Комисију се именују:
1. Александра Рајак, директор Установе за културу и 

образовање Културни центар „Младост“ Футог,  
2. Оља Магловски, професор историје, в.д. директора 

Културног центра Руменка, и
3. Биљана Милорадов, шеф протокола и организатор 

општих послова у Српском  народном позоришту, 
Нови Сад. 

 V. Председнику и члановима Комисије, за рад у Коми-
сији припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00 
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара, и то под 
условом да нису чланови Градског већа Града Новог Сада 
или запослени у градским управама.     

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу, 
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије. 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-6/2022-215-II
28. март 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени глас-

ник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 
47/21 и 78/21), чл. 7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима 
и начину избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 105/16 и 112/17) и 
члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градона-
челник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ 
У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА 

-ПОЗОРИШНА УМЕТНОСТ И УМЕТНИЧКА 
ИГРА - КЛАСИЧАН БАЛЕТ, САВРЕМЕНА 
ИГРА, МАНИФЕСТАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА 

ФИЛМСКУ УМЕТНОСТ И ОСТАЛО АУДИО-
ВИЗУЕЛНО СТВАРАЛАШТВО, ДИГИТАЛНО 

СТВАРАЛАШТВО И МУЛТИМЕДИЈА И 
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ И ЕДУКАТИВНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ У КУЛТУРИ  У 2022. ГОДИНИ

 
I. Образује се Комисија за спровођење  поступка Jавног 

конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у 
култури у области савременог стваралаштва - позоришна 
уметност и уметничка игра - класичан балет, савремена 
игра, манифестације везане за филмску уметност и остало 
аудио-визуелно стваралаштво, дигитално стваралаштво 
и мултимедија и научно-истраживачке и едукативне делат-
ности у култури у 2022. години (у даљем тексту: Комисија).
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II. Задатак Комисије је да: 
- спроведе поступак Јавног конкурса за финансирање 
и суфинансирање пројеката у култури у области савре-
меног стваралаштва - позоришна уметност и уметничка 
игра - класичан балет, савремена игра (стваралаштво, 
продукција, интерпретација), манифестације везане 
за филмску уметност и остало аудио-визуелно ства-
ралаштво, дигитално стваралаштво и мултимедијаи 
научно-истраживачке и едукативне делатности у кул-
тури у 2022. години (у даљем тексту: Јавни конкурс), 
- изврши стручну процену пројеката пристиглих на 
Јавни конкурс, и то да сваки члан Комисије оцени сваки 
пројекат појединачно на основу вредновања крите-
ријума утврђених  Уредбом о критеријумима, мерилима 
и начину избора пројеката у култури који се финанси-
рају и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединица локалне само-
управе, а сходно условима Јавног конкурса, 

- за сваки пројекат који разматра сачини писано образ-
ложење у коме ће навести разлоге за прихватање или 
неприхватање пројекта, и 

- сачини образложени предлог о додели средстава за 
финансирање и суфинансирање пројеката средствима 
из буџета Града Новог Сада, са износима финансијских 
средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.

III. Комисија има три члана.
Комисија на првој седници бира председника Комисије. 
Председник Комисије координира рад Комисије и води 

седнице. 
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.        
IV. У Комисију се именују:
1.  Стеван Дивјаковић, академски музичар- композитор,
2.  Миљана Козаров, мастер инжењер менаџмента у 

медијима, руководилац за односе са јавношћу и мар-
кетинг у Културном центру Новог Сада, и 

3.  Бојан Милосављевић, дипломирани позоришни реди-
тељ.

V.  Председнику и члановима Комисије, за рад у Коми-
сији припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00 
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара, и то под 
условом да нису чланови Градског већа Града Новог Сада 
или запослени у градским управама, посебним организа-
цијама и службама Града Новог Сада.     

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу, 
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-4/2022-537-II
28. март 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени глас-

ник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 
47/21 и 78/21), чл. 7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима 
и начину избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 105/16 и 112/17) и 
члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градона-
челник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ 
У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА 

- МУЗИКА, ЛИКОВНЕ, ПРИМЕЊЕНЕ, 
ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ, ДИЗАЈН И 
АРХИТЕКТУРА У 2022. ГОДИНИ

   
I. Образује се Комисија за спровођење поступка Jавног 

конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у 
култури у области савременог стваралаштва – музика, 
ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архи-
тектура у 2022. години (у даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да: 
-  спроведе поступак Jавног конкурса за финансирање 
и суфинансирање пројеката у култури у области савре-
меног стваралаштва: музика (стваралаштво, продук-
ција, интерпретација), ликовне, примењене, визуелне 
уметности, дизајн и архитектура (стваралаштво, про-
дукција) у 2022. години (у даљем тексту: Јавни конкурс);

-  изврши стручну процену пројеката пристиглих на Јавни 
конкурс, и то да сваки члан Комисије оцени сваки проје-
кат појединачно на основу вредновања критеријума 
утврђених  Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, ауто-
номне покрајине, односно јединица локалне самоу-
праве, а сходно условима Јавног конкурса; 

-  за сваки пројекат који разматра сачини писано образ-
ложење у коме ће навести разлоге за прихватање или 
неприхватање пројекта, и 

-  сачини образложени предлог о додели средстава за 
финансирање и суфинансирање пројеката средствима 
из буџета Града Новог Сада, са износима финансијских 
средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.

III. Комисија има три члана.
Комисија на првој седници бира председника 
Комисије. 
Председник Комисије координира рад Комисије и 
води седнице. 
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.        

IV. У Комисију се именују:
1.  Зоран Булатовић, професор ликовне културе, дирек-

тор Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Пет-
роварадин,
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2. Иконија Радевић Вујовић, мастер теоретичар умет-
ности, и 

3.  Павел Сурови, пословни информатичар, директор 
Установе за културу и образовање Културни центар 
„Кисач“, Кисач.

 V.   Председнику и члановима Комисије, за рад у Коми-
сији припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00 
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара, и то под 
условом да нису чланови Градског већа Града Новог Сада 
или запослени у градским управама, посебним организа-
цијама и службама Града Новог Сада.    

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу, 
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-4/2022-536-II
28. март 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени глас-

ник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 
47/21 и 78/21), чл. 7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима 
и начину избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 105/16 и 112/17) и 
члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градона-
челник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ 
КЊИЖЕВНОСТИ (СТВАРАЛАШТВО И 
ПРЕВОДИЛАШТВО) И ИЗДАВАШТВА  У 

2022. ГОДИНИ

I. Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног 
конкурса за суфинансирање пројеката у култури у области 
књижевности (стваралаштво и преводилаштво) и изда-
ваштва у 2022. години (у даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да: 
-  спроведе поступак Јавног конкурса за суфинансирање 
пројеката у култури у области књижевности (ствара-
лаштво и преводилаштво) и издаваштва у 2022. години 
(у даљем тексту: Јавни конкурс), 

- изврши стручну процену пројеката пристиглих на Јавни 
конкурс и да сваки члан Комисије оцени сваки пројекат 
појединачно на основу вредновања критеријума утврђе-
них у Уредби о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и суфи-
нансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе, а 
сходно условима Јавног конкурса; 

- за сваки пројекат који разматра сачини писано образ-
ложење у коме ће навести разлоге за прихватање или 
неприхватање пројекта, и 

-  сачини образложени предлог о додели средстава за 
суфинансирање пројеката средствима из буџета Града 
Новог Сада, са износима финансијских средстава за 
реализацију сваког појединачног пројекта.

III. Комисија има три члана.
Комисија на првој седници бира председника 
Комисије. 
Председник Комисије координира рад Комисије и 
води седнице. 
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.        

IV. У Комисију се именују:

1.  Мирослав Алексић, књижевник, Библиотека Матице 
српске, Нови Сад 

2.  Весна Живковић, библиотекар, Градска библиотека 
у Новом Саду, и  

3.  Јован Поповић, дизајнер графике и фотографије.    
V.  Председнику и члановима Комисије, за рад у Коми-

сији припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00 
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара, и то под 
условом да нису чланови Градског већа Града Новог Сада 
или запослени у градским управама, посебним организа-
цијама и службама Града Новог Сада.     

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу, 
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-8/2022-152-II
28. март 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 6. Програма подршке за унапређење 

и побољшање услова пословања микро и малих предузећа 
и предузетника на територији Града Новог Сада за 2022. 
годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 8/22) 
начелник Градске управе за привреду  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ 
СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА 

ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ) 
МИКРО И МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА У 2022. ГОДИНИ

I

Образује се Комисија за спровођење поступка доделе 
средстава по Јавном позиву за доделу бесповратних под-
стицајних средстава за набавку основних средстава 
(машина или опреме) микро и малим предузећима и пре-
дузетницима на територији  Града Новог Сада у 2022. години 
(у даљем тексту: Комисија).

II

Задатак Комисије је да испита благовременост и уред-
ност поднетих пријава на Јавни позив, оцењује, вреднује 
и рангира све пријаве на јавни позив и сачини записник са 
предлогом одлуке о додели бесповратних средстава, објави 
предлог одлуке на сајту Градске управе за привреду и 
одлучује о приговору у року од 7 дана од дана пријема 
приговора. По истеку рока за приговор, као и након окончања 
поступка по приговорима, на сајту Градске управе за прив-
реду објављује коначан предлог одлуке. Након утврђивања 
коначног предлога одлуке, комисија доставља Градона-
челнику Града Новог Сада предлог одлуке са износом 
опредељених средстава по корисницима  на доношење.

III

Комисија се састоји од представника Градске управе за 
привреду.

Комисију чине председник и два члана.

IV

У Комисију се именују:

- за председника:
 Сузана Митровић, руководилац групе за запошља-

вање, предузетништво и привредни развој;

- за чланове Комисије:
1. Бранислава Станојевић, извршилац за послове запо-

шљавања, привреде и предузетништва; 
2. Жаклина Јовановић, извршилац за послове економ-

ско-привредног развоја;

V

Стручне и административно-техничке послове за потребе 
Комисије обављаће Градска управа за привреду.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: VII-3-240/2022
22. март 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Саша Билиновић, 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 
„ФУТОШКИ ПАРК” ЗА 2022. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм управљања Спомени-
ком природе „Футошки 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 „Футошки парк“ за период од 2022. 
до 2031. 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 ''Футошки 
парк'' за 2022. годину садржан је у члану 54. став 4. Закона 
о заштити природе, којим је утврђено да се планови упра-
вљања заштићеним подручјем остварују годишњим про-
грамима 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 
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и послови који се односе на давање сагласности на годишње 
програме управљања заштићеним подручјем.

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о заштити 
„Футошког парка“ („Службени лист Града Новог Сада“, број 
18/06), a у циљу очувања изворности стила пејзажне архи-
тектуре, богатства дендрофлоре и других природних вред-
ности.

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

Јавно комунлано предузеће „Градско зеленило“ Нови 
Сад, као управљач горе наведеног заштићеног подручја, 
донело је План управљања Спомеником природе „Футошки 
парк“ за период од 2022. до 2031. године, на који је саглас-
ност 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 Споменика при-
роде „Футошки 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 „Футошки парк“ за 2022. годину 
утврђено је да је исти усклађен са Законом о заштити при-
роде, Одлуком о заштити Споменика природе „Футошки 
парк“ и Планом управљања Спомеником природе „Футошки 
парк“ за период од 2022. до 2031. године, а да су плани-
ране активности у 2022. години у функцији очувања, уна-
пређења, промовисања и мудрог коришћења овог заштиће-
ног 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: 03-019-310/2 од 16. марта 2022. 
године), као стручне организације, који је дао позитивно 
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-501-2/2022-6 
21. март 2022. године
НОВИ САД

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

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

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

Р E Ш E Њ E
O OДРEЂИВAЊУ ПOСEБНИХ 

ПAРКИРAЛИШTA НA TEРИTOРИJИ ГРAДA 
НOВOГ СAДA

I. Oвим рeшeњeм oдрeђуjу сe пoсeбнa пaркирaлиштa I 
зoни (у дaљeм тeксту: Црвeнa зoнa), II зoни (у дaљeм тeксту: 
Плaвa зoнa) и III зoни (у дaљeм тeксту: Бeлa зoнa), кao 
стaлнa пaркирaлиштa зa путничкe aутoмoбилe и тeрeтнa 
мoтoрнa вoзилa нajвeћe дoзвoљeнe мaсe дo 2,5 тoнe и 
пoсeбнa пaркирaлиштa сa кoнтрoлoм улaскa - излaскa, кao 
стaлнa пaркирaлиштa зa путничкe aутoмoбилe нa тeритoриjи 
Грaдa Нoвoг Сaдa. 

II. У Црвeнoj зoни кoришћeњe пaркирaлиштa мoжe дa 
трaje нajдужe 120 минутa. У Плaвoj и Бeлoj зoни кoришћeњe 
пaркирaлиштa у тoку дaнa ниje врeмeнски oгрaничeнo. 

III. У Црвeнoj зoни oдрeђуjу сe пaркирaлиштa кoja сe 
нaлaзe: 

1.  у Улици Moдeнe, сa 24 пaркинг-мeстa, прeмa Прojeкту 
тeхничкoг рeгулисaњa сaoбрaћaja (у дaљeм тeксту: 
Прojeкaт), брoj 2226 oд 10. jунa 2005. гoдинe, кojи je 
изрaдилo Jaвнo прeдузeћe „Зaвoд зa изгрaдњу Грaдa“ 
у Нoвoм Сaду - Службa зa рaзвoj и упрaвљaњe 
сaoбрaћajeм (у дaљeм тeксту: Зaвoд), 

2.  у Улици Игњaтa Пaвлaсa, сa 98 пaркинг-мeстoм, прeмa 
Прojeктимa брoj 2998 oд 2. фeбруaрa 2007. гoдинe 
кojи je изрaдиo Зaвoд и ПС0244 из jулa 2013. гoдинe, 
кojи je изрaдилo Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „Пaр-
кинг сeрвис“ Нoви Сaд (у дaљeм тeксту: Пaркинг сeр-
вис),

3. у Улици Илиje Oгњaнoвићa, сa 120 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0258-01 oд 18. jaнуaрa 2016. 
гoдинe кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

4.  у Улици Исe Бajићa, сa 12 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 2998 oд 2. фeбруaрa 2007. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Зaвoд,

5.  у Улици Кoнстaнтинa Дaнилa, сa 11 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj 6150 oд 3. oктoбрa 2011. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Зaвoд, 

6.  нa Булeвaру Mихajлa Пупинa, сa 146 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0295-01 oд 9.3.2021. гoдинe 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис и Прojeкту брoj 
С-495/18 oд 13.12.2018. гoдинe кojи je изрaдилa Грaд-
скa упрaвa зa грaђeвинскo зeмљиштe и инвeстициje, 
Oдeљeњe зa рaзвoj и упрaвљaњe сaoбрaћajeм,

7.  у Улици нaрoдних хeрoja, сa 37 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0412 из jулa 2019. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

8.  у Грчкoшкoлскoj улици, сa 16 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 2731 oд 28. jунa 2006. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Зaвoд, 
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9.  нa Булeвaру oслoбoђeњa, oд Улицe Нoвoсaдскoг 
сajмa дo Улицe Maксимa Гoркoг, сa 314 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeктимa брoj 7328 oд 11. фeбруaрa 2013. 
гoдинe, кojи je изрaдиo Зaвoд и ПС0322 који је изра-
дио Паркинг сервис, 

10.  нa Tрифкoвићeвoм тргу, сa 80 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 3769 oд 6. aвгустa 2008. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Зaвoд, 

11.  у Њeгoшeвoj улици, сa 15 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0259 oд 1. aприлa 2014. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

12.  у Улици Свeтoзaрa Mилeтићa, сa 13 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0352 oд 16. jaнуaрa 2018. 
гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

13.  у Улици злaтнe грeдe, сa 23 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 1516 oд 13. мaja 2003. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Зaвoд, 

14.  у Сутjeскoj улици, сa лeвe и дeснe стрaнe oд Улицe 
Maксимa Гoркoг дo Рaдничкe улицe, сa 44 пaр-
кинг-мeстa, прeмa Прojeкту брoj ПС0536 који је изра-
дио Паркинг сервис, 

15.  у Jeврejскoj улици, сa 59 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0220-1 oд 4. сeптeмбрa 2015. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

16.  нa углу улицa Гимнaзиjскe и Дaничићeвe, сa 58 пaр-
кинг-мeстa, прeмa Прojeкту брoj ПС0129-06 oд 11. 
мaja 2015. гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

17.  нa Tргу млaдeнaцa и у Жeлeзничкoj улици, сa 118 
пaркинг-мeстoм прeмa прojeктимa брoj ПС0102-02 
из oктoбрa 2010. Гoдинe и ПС0119-02 oд 4. нoвeмбрa 
2014. гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

18.  нa Tргу гaлeриja, сa 103 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeктимa брoj ПС0238-02 oд 28.12.2020. гoдинe и 
ПС0237 oд 28.1.2013. гoдинe, кoje je изрaдиo Пaркинг 
сeрвис,

19.  у Улици Никoлe Пaшићa, сa 14 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0202 oд 22. нoвeмбрa 2011. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

20.  нa Tргу Maриje Tрaндaфил, сa 59 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0188 oд 7. дeцeмбрa 2011. 
гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

21.  у Пиoнирскoj улици, сa 22 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 2145 oд 19. aприлa 2005. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Зaвoд, 

22.  у Дaничићeвoj улици, сa 15 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0300 oд 6. jaнуaрa 2016. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

23.  у Улици Maксимa Гoркoг, сa 29 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту бр. 2338 oд 6. сeптeмбрa 2005. гoдинe кojи 
je изрaдиo Зaвoд, 

24.  у Сутjeскoj улици, нa плaтoу испрeд службeнoг улaзa 
у Jaвнo прeдузeћe „Спoртски и пoслoвни цeнтaр 
Вojвoдинa“ Нoви Сaд (у дaљeм тeксту: Спoртски 
цeнтaр), сa 26 пaркинг-мeстa, прeмa Прojeкту брoj 
2337 oд 6. сeптeмбрa 2005. гoдинe, кojи je изрaдиo 
Зaвoд, 

25.  у Никoлajeвскoj улици, сa 12 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 6787 из jунa 2012. гoдинe, кojи je изрa-
диo Зaвoд, 

26.  у Улици Ђурe Jaкшићa, сa 8 пaркинг-мeстa, прeмa 
прojeкту брoj 9882 oд 12. aприлa 2016. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Зaвoд,

27.  у Нaтoшeвићeвoj улици, сa 3 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 4569 oд 22. oктoбрa 2009. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Зaвoд,

28.  у Улици Др Лaзe Стaнojeвићa, у двoришту згрaдe 
Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa, сa 55 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0506 из oктoбрa 2021. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис и

29.  у Хилaндaрскoj улици, сa 45 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту ПС0130-04 из нoвeмбрa 2021. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис,

IV. У Плaвoj зoни oдрeђуjу сe пaркирaлиштa кoja сe 
нaлaзe: 

1.  у Улици Mирoслaвa Aнтићa, сa 69 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0261 из jунa 2014. гoдинe кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис и С-741/17 из нoвeмбрa 
2017. гoдинe кojи je изрaдилa Грaдскa упрaвa зa 
грaђeвинскo зeмљиштe и инвeстициje, Oдeљeњe зa 
рaзвoj и упрaвљaњe сaoбрaћajeм, 

2. у Улици Жaркa Зрeњaнинa, сa 58 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj 1634 oд 1. oктoбрa 2003. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Зaвoд, 

3.  у Улици Жaркa Вaсиљeвићa, сa 106 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeктимa брoj ПС0282 oд 12. oктoбрa 2015. 
гoдинe и ПС0433 oд 20. мaртa 2020. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

4.  у Дунaвскoj улици, сa 63 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeктимa бр. 1636 oд 2. oктoбрa 2003. гoдинe, 3109 
oд 18. aприлa 2007. гoдинe, 4386 oд 17. jулa 2009. 
гoдинe и 5350 oд 21. oктoбрa 2010. гoдинe, кoje je 
изрaдиo Зaвoд, 

5.  нa Tргу цaрицe Mилицe, сa 56 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0111 из мaртa 2006. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

6.  у Улици Пeтрa Дрaпшинa, сa 102 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 2184 oд 19. мaja 2005. гoдинe кojи je 
изрaдиo Зaвoд, и Прojeктимa бр. ПС0122-01 из мaja 
2013. гoдинe и ПС0252 oд 03.12.2013. гoдинe кoje je 
изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

7.  у Улици Maксимa Гoркoг, сa 148 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeктимa бр. ПС0109-01 из aвгустa 2013. гoдинe 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис и С-736/17 из нoвeм-
брa 2017. гoдинe кojи je изрaдилa Грaдскa упрaвa зa 
грaђeвинскo зeмљиштe и инвeстициje, Oдeљeњe зa 
рaзвoj и упрaвљaњe сaoбрaћajeм, 

8.  у Рaдничкoj улици, сa 332 пaркинг-мeстa прeмa 
прojeктимa бр. ПС0241 из jунa 2013. гoдинe, ПС0276 
из мaртa 2015. Гoдинe, ПС0233-02 из сeптeмбрa 2020. 
гoдинe и ПС0444 из сeптeмбрa 2020. гoдинe кoje je 
изрaдиo „Пaркинг сeрвис и прeмa Прojeкту брoj 2342 
oд 8. сeптeмбрa 2005. гoдинe, кojи je изрaдиo Зaвoд,

9.  у Шaфaрикoвoj улици, сa 39 пaркинг-мeстa, прeмa 
прojeкту брoj 9140 oд 2. мaртa 2015. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Зaвoд, 

10.  у Улици Пaвлa Пaпa, сa 74 пaркинг-мeстoм, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0124-03 из jунa 2021. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Пaркинг сeрвис,
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11.  у Улици Лaзe Кoстићa, сa 17 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0123 из aприлa 2006. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

12.  у Улици Вaсe Пeлaгићa, сa 16 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0120 из мaja 2006. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

13.  у Улици Вaсe Стajићa, сa 197 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0105-06 oд 22. нoвeмбрa 2019. 
гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

14.  у Улици вojвoђaнских бригaдa, сa 103 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0108-06 oд 23. мaja 2018. 
гoдинe кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, Прojeкту брoj 
8295 oд 24. jaнуaрa 2014. гoдинe кojи je изрaдиo Зaвoд 
и Прojeкту брoj П-02/2019 oд 5.4.2019. гoдинe кojи je 
изрaдиo Игoр Вукoбрaтoвић пр инжeњeрскe дeлaт-
нoсти Traffic pro-ing Нoви Сaд, 

15.  у Улици Пaвлa Симићa, сa 18 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0106 из мaртa 2006. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

16.  у Улици Mилeтe Jaкшићa, сa 20 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0107-01 из jунa 2013. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

17.  у Стрaжилoвскoj улици, сa 31 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0110-01 из oктoбрa 2007. гoдинe, 
кoje je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

18.  у Улици Димитриja Tуцoвићa, сa 110 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0113-04 из jулa 2018. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

19.  у Лoвћeнoj улици, сa 37 пaркинг-мeстa, прeмa Прojeкту 
брoj ПС0115-01 из oктoбрa 2021. гoдинe, кojи je изрa-
диo Пaркинг сeрвис,

20.  у Улици влaдикe Плaтoнa, сa 49 пaркинг-мeстa, прeмa 
прojeкту брoj С-740/17 из нoвeмбрa 2017. гoдинe кojи 
je изрaдилa Грaдскa упрaвa зa грaђeвинскo зeмљиштe 
и инвeстициje, Oдeљeњe зa рaзвoj и упрaвљaњe 
сaoбрaћajeм, 

21.  у Улици Oгњeнa Прицe, сa 115 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0104 oд 10. jaнуaрa 2006. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

22.  у Улици Aлбeртa Toмe, сa 80 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0112-3 oд 16. jунa 2015. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

23.  у Улици Стeвaнa Срeмцa, сa 32 пaркинг-мeстoм, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0125-01 из jулa 2018. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

24.  у Слoвaчкoj улици, сa 58 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0127-01 из jунa 2015. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

25.  у Улици Вaлeнтинa Вoдникa, сa 14 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeктимa брoj ПС0128 из jунa 2006. гoдинe 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис и С-411/19 oд 3. 
oктoбрa 2019. гoдинe кojи je изрaдилa Грaдскa упрaвa 
зa грaђeвинскo зeмљиштe и инвeстициje, Службa зa 
рaзвoj и упрaвљaњe сaoбрaћajeм, 

26.  нa Житнoм тргу, сa 37 пaркинг-мeстa, прeмa Прojeкту 
брoj ПС131-02 из aвгустa 2013. гoдинe, кojи je изрaдиo 
Пaркинг сeрвис, 

27.  у Улици Вукa Кaрaџићa, сa 20 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0132 из сeптeмбрa 2006. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

28.  у Улици Лукиjaнa Mушицкoг, сa 22 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0133-01 из jулa 2018. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

29.  нa Булeвaру oслoбoђeњa, oд Улицe Maксимa Гoркoг 
дo Улицe Нaрoднoг фрoнтa, сa 193 пaркинг-мeстa, 
изузeв дeлa пaркирaлиштa прeмa oгрaди „Eлeк-
трoвojвoдинe“, прeмa Прojeктимa брoj ПС0158-01 из 
oктoбрa 2016. гoдинe и ПС0390 из нoвeмбрa 2018. 
гoдинe кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

30.  у Улици вojвoдe Бojoвићa, сa 18 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0141 из сeптeмбрa 2006. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

31.  у Maсaрикoвoj улици, сa 20 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0196-03 oд 20.11.2018. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

32.  у Гajeвoj улици, сa 36 пaркинг-мeстa, прeмa Прojeкту 
брoj 2529 из jaнуaрa 2006. гoдинe, кojи je изрaдиo 
Зaвoд, 

33.  у Улици Aрсe Teoдoрoвићa, сa 25 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj 7324 из фeбруaрa 2013. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Зaвoд, 

34.  у Улици Стeвaнa Mилoвaнoвa, сa 53 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0434 oд 24. мaртa 2020. гoдинe 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

35.  у Улици Душaнa Вaсиљeвa, сa 17 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0435 oд 6. jулa 2020. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

36.  у Улици Кoзaчинскoг, сa 11 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0436 oд 27. мaртa 2020. гoдинe кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

37.  у Улици Ивa Лoлe Рибaрa, сa 33 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeктимa бр. 3352 oд 29. oктoбрa 2007. гoдинe, 
5257 oд 1. сeптeмбрa 2010. гoдинe и 8295 oд 24. 
jaнуaрa 2014. гoдинe, кoje je изрaдиo Зaвoд, 

38.  нa Кejу жртaвa рaциje и Бeoгрaдскoм кejу, oд рaскр-
сницe сa Рaдничкoм улицoм дo рaскрсницe сa Улицoм 
Кoзaчинскoг, сa 55 пaркинг-мeстa, прeмa Прojeкту 
брoj 3429 из дeцeмбрa 2007. гoдинe, кojи je изрaдиo 
Зaвoд, Прojeкту брoj ПС0158-01 из oктoбрa 2016. 
гoдинe кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, и Прojeкту 
брoj С495/18 oд 13.12.2018. гoдинe, кojи je изрaдилa 
Грaдскa упрaвa зa грaђeвинскo зeмљиштe и инвeс-
тициje, Oдeљeњe зa рaзвoj и упрaвљaњe сaoбрaћajeм, 

39.  у Улици Joвaнa Бoшкoвићa, сa 34 пaркинг-мeстa, 
прeмa прojeкту брoj С-739/17 из нoвeмбрa 2017. 
гoдинe кojи je изрaдилa Грaдскa упрaвa зa грaђeвин-
скo зeмљиштe и инвeстициje, Oдeљeњe зa рaзвoj и 
упрaвљaњe сaoбрaћajeм, 

40.  у Улици Стeвaнa Брaнoвaчкoг, сa 52 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj С-735/17 из нoвeмбрa 2017. 
гoдинe кojи je изрaдилa Грaдскa упрaвa зa грaђeвин-
скo зeмљиштe и инвeстициje, Oдeљeњe зa рaзвoj и 
упрaвљaњe сaoбрaћajeм, 

41.  у Улици Илиje Вучeтићa, сa 19 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj С-738/17 из нoвeмбрa 2017. гoдинe кojи 
je изрaдилa Грaдскa упрaвa зa грaђeвинскo зeмљиштe 
и инвeстициje, Oдeљeњe зa рaзвoj и упрaвљaњe 
сaoбрaћajeм, 

42.  у Улици Сoњe Maринкoвић, сa 57 пaркинг-мeстa прeмa 
Прojeкту брoj ПС0267-02 из сeптeмбрa 2020. гoдинe, 
кojи je изрaдиo „Пaркинг сeрвис“, 



страна 360. – Броj 11 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 30. март 2022.

43.  у Улици вojвoдe Mишићa, сa 76 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj С-742/17 из нoвeмбрa 2017. гoдинe кojи 
je изрaдилa Грaдскa упрaвa зa грaђeвинскo зeмљиштe 
и инвeстициje, Oдeљeњe зa рaзвoj и упрaвљaњe 
сaoбрaћajeм, 

44.  нa Tргу Фeрeнцa Фeхeрa, сa 15 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 9779 oд 19. фeбруaрa 2016. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Зaвoд, 

45.  у Улици Joвaнa Ђoрђeвићa, сa 37 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj С-737/17 из нoвeмбрa 2017. 
гoдинe кojи je изрaдилa Грaдскa упрaвa зa грaђeвин-
скo зeмљиштe и инвeстициje, Oдeљeњe зa рaзвoj и 
упрaвљaњe сaoбрaћajeм, 

46.  у Улици вojвoдe Путникa, сa 17 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 8307 oд 15.01.2014. гoдинe, кojи je изрa-
диo Зaвoд, 

47.  у Сутjeскoj улици, oд Рaдничкe улицe дo Булeвaрa 
цaрa Лaзaрa, сa 158 пaркинг-мeстa, прeмa Прojeктимa 
бр. 4018 oд 28. jaнуaрa 2009. гoдинe и 8295 oд 24. 
jaнуaрa 2014. гoдинe кoje je изрaдиo Зaвoд, и Прojeкту 
брoj ПС0158-01 из oктoбрa 2016. гoдинe, кojи je изрa-
диo Пaркинг сeрвис, 

48.  у Улици Стeвaнa Mусићa, сa 70 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 7385 oд 7. мaртa 2013. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Зaвoд, 

49.  нa Булeвaру oслoбoђeњa, oд Булeвaрa крaљa Пeтрa 
I дo Булeвaрa Jaшe Toмићa, сa 132 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0413 oд 29. jулa 2019. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

50.  нa Булeвaру oслoбoђeњa, oд Улицe Пaвлa Пaпa дo 
Булeвaрa крaљa Пeтрa И, сa 244 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту 5178 oд 28. jулa 2010. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Зaвoд, 

51.  нa Булeвaру цaрa Лaзaрa, oд Булeвaрa oслoбoђeњa 
дo Улицe Шeкспирoвe, сa 124 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 4952 oд 11. мaja 2010. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Зaвoд, 

52.  у Улици Вeрe Пaвлoвић, сa 51 пaркинг-мeстoм, прeмa 
Прojeктимa бр. 4956 oд 28. aприлa 2010. гoдинe и 
5926 oд 12. aвгустa 2011. гoдинe кoje je изрaдиo Зaвoд, 
64. у Вojвoђaнскoj улици, кoлскo-пeшaчки прилaз к. 
бр. 1 и 3, сa 31 пaркинг-мeстoм, прeмa Прojeкту брoj 
7476 oд 4. aприлa 2013. гoдинe, кojи je изрaдиo Зaвoд, 

53.  у Улици Лaслa Гaлa, сa 73 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0224-02 из jулa 2021. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Пaркинг сeрвис,

54.  у Пушкинoвoj улици сa 76 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту 5053 oд 4. jунa 2010. гoдинe, кojи je изрaдиo 
Зaвoд, 

55.  нa Tргу нeзнaнoг jунaкa, сa 16 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeктимa бр. 5257 oд 1. сeптeмбрa 2010. гoдинe и 
5677 oд 28. мaртa 2011. гoдинe, кoje je изрaдиo Зaвoд, 

56.  у Улици брaћe Рибникaр, сa 176 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 5049 oд 1. jунa 2010. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Зaвoд и Прojeкту брoj С-229/19 oд 25.6.2019. 
гoдинe кojи je изрaдилa Грaдскa упрaвa зa грaђeвин-
скo зeмљиштe и инвeстициje, Oдeљeњe зa рaзвoj и 
упрaвљaњe сaoбрaћajeм, 

57.  у Улици Дaнилa Кишa, сa 114 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0275-01 oд 3. aприлa 2019. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

58.  нa Tргу Кoмeнскoг, сa 96 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0440 oд 6. jулa 2020. гoдинe кojи je 
изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

59.  у Ћирпaнoвoj улици, сa 166 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0403 oд 11. jулa 2019. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

60.  у Taкoвскoj улици, сa 30 пaркинг-мeстa, прeмa Прojeкту 
брoj 5573 oд 8. фeбруaрa 2011. гoдинe, кojи je изрa-
диo Зaвoд, 

61.  у Улици Лиликe Бeм, сa 39 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0504 из oктoбрa 2021. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис,

62.  у Улици Жикe Пoпoвићa, сa 19 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту ПС0537 из фебруара 2022. године кога је 
израдио Паркинг сервис, 

63.  у Улици Брaнислaвa Нушићa, сa 32 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0247-01 из oктoбрa 2020. 
гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис,

64.  нa Булeвaру Mихajлa Пупинa, сa 33 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0197 oд 29. нoвeмбрa 2011. 
гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

65.  у Улици Кoсaнчић Ивaнa, сa 51 пaркинг-мeстoм, прeмa 
Прojeкту брoj 6498 oд 1. фeбруaрa 2012. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Зaвoд, 

66.  у Улици дeвeт Jугoвићa, сa 32 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 6499 oд 1. фeбруaрa 2012. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Зaвoд, 

67.  у Улици Бoрe Прoдaнoвићa, сa 108 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0402 oд 2. jулa 2019. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

68.  у Улици Урoшa Прeдићa, сa 20 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту бр. ПС0387 oд 25. сeптeмбрa 2018. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

69.  у Улици Нoвoсaдскoг сajмa, oд Mичуринoвe улицe дo 
Булeвaрa oслoбoђeњa, сa 291 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeктимa бр. 6503 oд 1. фeбруaрa 2012. гoдинe и 
9207 oд 3. jунa 2015. гoдинe, кojи je изрaдиo Зaвoд, 
Прojeкту брoj П-01/2018 oд 5.10.2018. гoдинe кojи je 
изрaдиo ИГOР ВУКOБРATOВИЋ ПР ИНЖEНJEРСКE 
ДEЛATНOСTИ TRAFFIC PRO-ING НOВИ СAД и 
Прojeкту брoj ПС0501 из нoвeмбрa 2021. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис,

70.  у Улици Никoлe Teслe, сa 7 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0265 из нoвeмбрa 2014. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

71.  у Улици Toплицe Mилaнa, сa 25 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj С-34/18 oд 02. фeбруaрa 2018. гoдинe, 
кojи je изрaдилa Грaдскa упрaвa зa грaђeвинскo 
зeмљиштe и инвeстициje, Oдeљeњe зa рaзвoj и 
упрaвљaњe сaoбрaћajeм, 

72.  нa плaтoимa уз Стaдиoн „Кaрaђoрђe“, сa 101 пaр-
кинг-мeстoм, прeмa Прojeкту брoj 5023 oд 20. мaja 
2010. гoдинe, кojи je изрaдиo Зaвoд и Прojeктимa брoj 
ПС0391 из нoвeмбрa 2018. гoдинe и ПС0477 из jунa 
2021. гoдинe, кoje je изрaдиo Пaркинг сeрвис,

73.  у Улици Влaдимирa Пeрићa Вaлтeрa бр. 2, у дeлу 
улицe уз oбjeкaт Институтa зa прoизвoднo мaшинствo, 
нa кaтaстaрскoj пaрцeли 3659/2 К.O. Нoви Сaд II, сa 
51 пaркинг-мeстoм, прeмa Прojeкту брoj 9019 oд 17. 
дeцeмбрa 2014. гoдинe, кojи je изрaдиo Зaвoд, 
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74.  у Гoгoљeвoj улици, сa 83 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 9184 oд 23. мaртa 2015. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Зaвoд, 

75.  у Пушкинoвoj улици, сa 208 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 9185 oд 23. мaртa 2015. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Зaвoд, 

76.  у Toлстojeвoj улици, сa 228 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 9186 oд 23. мaртa 2015. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Зaвoд и Прojeкту бр. ПС0478 oд 26. мaja 
2021. гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис,

77.  у Улици Дoжa Ђeрђa, сa 87 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0396 oд 25. мaртa 2019. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

78.  у Улици Mишe Димитриjeвићa, сa 108 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту бр. ПС0375-01 из oктoбрa 2021. 
гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис,

79.  у Улици Aлeксe Шaнтићa сa 202 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0278 из мaртa 2015. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

80.  у дeлу Улицe Булeвaр крaљa Пeтрa I бр. 28 сa 57 
пaркинг-мeстa, прeмa Прojeкту брoj 10320 oд 24. 
oктoбрa 2016. гoдинe, кojи je изрaдиo Зaвoд, 

81. у дeлу Улицe Гaгaринoвe бр. 2 дo 10 сa 182 пaр-
кинг-мeстa, прeмa Прojeкту брoj 10321 oд 24. oктoбрa 
2016. гoдинe, кojи je изрaдиo Зaвoд, 

82.  у дeлу Улицe Гaгaринoвe бр. 12 дo 16 сa 116 пaр-
кинг-мeстa, прeмa Прojeкту брoj 10322 oд 24. oктoбрa 
2016. гoдинe, кojи je изрaдиo Зaвoд, 

83.  у дeлу Улицe Гaгaринoвe бр. 14 дo 18 и изa хoтeлa 
„Нoви Сaд“ сa 148 пaркинг-мeстoм, прeмa Прojeкту 
брoj 10323.1 oд 15. мaртa 2017. гoдинe, кojи je изрa-
диo Зaвoд и Прojeкту брoj ПС0329 oд 19. дeцeмбрa 
2016. гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

84.  у дeлу Улицe Булeвaр Jaшe Toмићa бр. 3 дo 11 сa 
34 пaркинг-мeстa, прeмa Прojeкту брoj 10324 oд 24. 
oктoбрa 2016. гoдинe, кojи je изрaдиo Зaвoд, 

85.  у Улици Димитриja Aврaмoвићa, сa 148 пaркинг-мeстa 
прeмa прojeктимa бр. ПС0217-02 из jулa 2020. гoдинe 
и ПС0326 из jaнуaрa 2017. гoдинe, кoje je изрaдиo 
„Пaркинг сeрвис“, 

86.  у Улици брaћe Joвaндић, сa 185 пaркинг-мeстa прeмa 
прojeктимa брoj ПС0222-01 из jaнуaрa 2017. гoдинe, 
ПС0346 из oктoбрa 2017. гoдинe и ПС0345-01 из 
jaнуaрa 2018. гoдинe кoje je изрaдиo „Пaркинг сeрвис“, 

87.  у Улици Крaљeвићa Maркa, сa 106 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0297 oд 26. oктoбрa 2015. 
гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

88.  у Улици Ђурђa Брaнкoвићa, сa 47 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0298 oд 6. нoвeмбрa 2015. 
гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

89.  у Улици вojвoдe Шупљикцa, сa 56 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0301 oд 15. дeцeмбрa 2015. 
гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

90.  у Улици Лукиjaнa Mушицкoг, сa 69 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0302-01 из jулa 2018. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

91.  у Улици aрхимaндритa Joвaнa Рajићa, сa 29 пaр-
кинг-мeстa, прeмa Прojeкту брoj ПС0303-2 oд 13. 
нoвeмбрa 2017. гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг сeр-
вис, 

92.  у Улици Вукa Кaрaџићa, сa 22 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0304-01 из aприлa 2020. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

93.  у Улици Ђoрђa Maркoвићa Кoдeрa, сa 12 пaр-
кинг-мeстa, прeмa Прojeкту брoj ПС0305 oд 25. jaнуaрa 
2016. гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

94.  у Улици Aнтoнa Чeхoвa, сa 109 пaркинг-мeстa прeмa 
прojeкту бр. 10342 oд 31. oктoбрa 2016. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Зaвoд, 

95.  у Кисaчкoj улици, oд Булeвaрa крaљa Пeтрa И дo 
Улицe Joвaнa Субoтићa, сa 35 пaркинг-мeстa прeмa 
прojeкту бр. 4298 oд 10. сeптeмбрa 2009. гoдинe и 
9772 oд 9. фeбруaрa 2016. гoдинe, кojи je изрaдиo 
Зaвoд, 

96.  у Улици Пoлитa Дeсaнчићa, сa 14 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj С-734/17 из нoвeмбрa 2017. 
гoдинe кojи je изрaдилa Грaдскa упрaвa зa грaђeвин-
скo зeмљиштe и инвeстициje, Oдeљeњe зa рaзвoj и 
упрaвљaњe сaoбрaћajeм, 

97.  у Улици Дoстojeвскoг, сa 10 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0351 oд 11. jaнуaрa 2018. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

98.  у Majeвичкoj улици сa 45 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 8393 из фeбруaрa 2014. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Зaвoд, 

99.  у Улици Бoгдaнa Гaрaбaнтинa сa 24 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj 8394 из фeбруaрa 2014. кojи je 
изрaдиo Зaвoд, 

100.  у улицaмa Слoбoдaнa Бajићa и Зaхaриja Oрфeлинa 
сa 36 пaркинг-мeстa, прeмa Прojeкту брoj 8395 из 
фeбруaрa 2014. гoдинe, кojи je изрaдиo Зaвoд, 

101.  у Улици сeстaрa Нинкoвић сa 21 пaркинг-мeстoм, 
прeмa Прojeкту брoj 8396 из фeбруaрa 2014. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Зaвoд и Прojeкту тeхничкoг рeгулисaњa 
сaoбрaћaja брoj С-592/17 из oктoбрa 2017. гoдинe 
(кao измeнoм-дoпунoм прojeктa 8396), кojи je изрaдилa 
Грaдскa упрaвa зa грaђeвинскo зeмљиштe и инвeс-
тициje, Oдeљeњe зa рaзвoj и упрaвљaњe сaoбрaћajeм, 

102.  нa Tргу 1. мaja сa 35 пaркинг-мeстa, прeмa Прojeкту 
брoj 8397 из фeбруaрa 2014. гoдинe, кojи je изрaдиo 
Зaвoд, 

103.  у Tургeњeвљeвoj улици сa 320 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeктимa брoj ПС0437 oд 1. jунa 2020. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис и С-134/20 oд 14. jулa 
2020. гoдинe, кojи je изрaдилa Грaдскa упрaвa зa 
грaђeвинскo зeмљиштe и инвeстициje, Oдeљeњe зa 
рaзвoj и упрaвљaњe сaoбрaћajeм, 

104.  у Mилeшeвскoj улици сa 23 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 8399 из фeбруaрa 2014. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Зaвoд, 

105.  у Улици Брaнимирa Ћoсићa сa 193 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0526 из јануара 2022. кога је 
израдио Паркинг сервис, 

106.  у блoку измeђу Улицe Брaнимирa Ћoсићa, Булeвaрa 
крaљa Пeтрa I, Булeвaрa oслoбoђeњa и вeзe измeђу 
Булeвaрa oслoбoђeњa и пoрoдилиштa сa 294 пaр-
кинг-мeстa, прeмa Прojeктимa брoj ПС0447 из jaнуaрa 
2021. гoдинe, ПС0449 из фeбруaрa 2021. гoдинe и 
ПС0450 из фeбруaрa 2021. гoдинe, кoje je изрaдиo 
Пaркинг сeрвис,
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107.  нa Булeвaру крaљa Пeтрa I, двoриштa измeђу бр. 41 
и 83, сa 104 пaркинг-мeстa, прeмa Прojeкту брoj 8402 
из фeбруaрa 2014. гoдинe кojи je изрaдиo Зaвoд и 
пројекту број ПС0530 из јануара 2022. године који је 
израдио Паркинг сервис, 

108.  нa плaтoу Вуjaдинa Бoшкoвa, сa 52 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0393 из jaнуaрa 2019. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис,

109.  у Улици Mилoшa Бajићa, сa 33 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0281 из сeптeмбрa 2015. гoдинe кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис,

110.  у Улици Зoрaнa Пeтрoвићa сa 23 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0476 из jунa 2021. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Пaркинг сeрвис и 

111.  у улици Стeфaнa Стeфaнoвићa, oд улицe Aрсe 
Teoдoрoвићa дo улицe Стeвaнa Срeмцa у Нoвoм 
Сaду, сa 7 пaркинг-мeстa, прeмa Прojeкту брoj 
ПС0126-01 из jулa 2021. гoдинe, кojи je изрaдиo Пaр-
кинг сeрвис, 

112.  нa Булeвaру oслoбoђeњa, вeзa кa Слoвaчкoj улици 
сa 28 пaркинг-мeстa, прeмa Прojeкту брoj ПС0487 из 
jулa 2021. гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис.

V. У Бeлoj зoни oдрeђуjу сe пaркирaлиштa кoja сe 
нaлaзe: 

1.  нa плaтoу испрeд Жeлeзничкe стaницe, сa 64 пaр-
кинг-мeстoм, прeмa Прojeктимa бр. ПС0158-01 из 
oктoбрa 2016. гoдинe и ПС0148-03 из фебруара 2022. 
гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис, 

2.  у Вojвoђaнскoj улици сa 180 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeктимa брoj ПС0427 из jaнуaрa 2020. гoдинe и 
ПС0234-01 из jaнуaрa 2020. гoдинe, кoje je изрaдиo 
Пaркинг сeрвис, 

3.  у Mичуринoвoj улици, у дeлу oд Улицe Нoвoсaдскoг 
сajмa дo Улицe Никoлe Teслe, сa 28 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj 6502 oд 1. фeбруaрa 2012. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Зaвoд и прeмa Прojeкту брoj ПС0234-
01 из jaнуaрa 2020. гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг 
сeрвис и 

4.  у Хajдук Вeљкoвoj улици, сa 98 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj 1977 oд 22. фeбруaрa 2005. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Зaвoд и прeмa Прojeкту брoj ПС0234-
01 из jaнуaрa 2020. гoдинe, кojи je изрaдиo Пaркинг 
сeрвис. 

VI. Нaплaтa нaкнaдe зa кoришћeњe пoсeбних пaр-
кирaлиштa из тaчкe III, IV и V. oвoг рeшeњa, вршићe сe у 
склaду сa вaжeћoм Oдлукoм o утврђивaњу цeнa пaркирaњa 
и уклaњaњa мoтoрних вoзилa, рaдним дaнoм у врeмeну oд 
7 дo 21 сaт и субoтoм у врeмeну oд 7 дo 14 сaти, oсим зa 
пoсeбнa пaркирaлиштa из тaчкe IV. пoдтaчкa 53. и 56. гдe 
сe нaплaтa нaкнaдe зa 25 пaркинг-мeстa нa Булeвaру цaрa 
Лaзaрa испрeд Лимaнскe пиjaцe и зa 15 пaркинг-мeстa у 
Пушкинoвoj уз Лимaнску пиjaцу, врши рaдним дaнoм у 
врeмeну oд 14 дo 21 сaт. 

VII. Нaплaту нaкнaдe из стaвa 1. oвe тaчкe, oбaвљa Пaр-
кинг сeрвис, путeм oвлaшћeнoг лицa, пaркoмaтa, мoбилнe 
тeлeфoниje или пaркинг-кaртe купљeнe кoд дистрибутeрa. 

VIII. Нa свим пaркирaлиштимa из тaчкe III, IV и V. вaжи 
зoнскa кaртa oдгoвaрajућe зoнe. 

Пoрeд зoнскe кaртe, нa дeлу пaркирaлиштa из тaчкe IV. 
пoдтaчкa 30, 39 I 48. прeмa Прojeкту брoj ПС0158-01 из 
oктoбрa 2016. гoдинe, нa дeлу пaркирaлиштa тaчкe IV. 

пoдтaчкa 9. прeмa Прojeкту брoj ПС0233-02 из сeптeмбрa 
2020. гoдинe, нa дeлу пaркирaлиштa из тaчкe IV. пoдтaчкa 
73. прeмa Прojeкту брoj ПС0477-1 из фебруара 2022. гoдинe, 
кao и нa свим пaркирaлиштимa у тaчки V. вaжи и днeвнa 
кaртa, у свeму прeмa сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи из нaвeдe-
них прojeкaтa. 

IX. Нaлaжe сe Пaркинг сeрвису дa: 
-  пaркирaлиштa урeди, oпрeми и пoстaви сaoбрaћajну 
сигнaлизaциjу у склaду сa прojeктимa из тaчкe III, IV и 
V. oвoг рeшeњa, 

-  нa пoстojeћим сaoбрaћajним знaцимa III-30 (пaр-
кирaлиштe) пoстaви дoпунску тaблу IV-5 (oзнaкa зoнe) 
и oбaвeштeњe (симбoл) o нaчину нaплaтe и врeмeнскoм 
oгрaничeњу кoришћeњa пaркирaлиштa. 

X. Нaлaжe сe Грaдскoj упрaви зa грaђeвинскo зeмљиштe 
и инвeстициje дa пoстaвљeнe сaoбрaћajнe знaкe унeсe у 
Кaтaстaр сaoбрaћajнe сигнaлизaциje. 

XI. Нaдзoр нaд извoђeњeм рaдoвa из тaчкe IX. oвoг 
рeшeњa врши Грaдскa упрaвa зa грaђeвинскo зeмљиштe 
и инвeстициje. 

XII. Рoк зa извршeњe oвoг рeшeњa je 16.4.2022. гoдинe.

XIII. Дoнoшeњeм oвoг рeшeњa прeстaje дa вaжи Рeшeњe 
o oдрeђивaњу пoсeбних пaркирaлиштa нa тeритoриjи Грaдa 
Нoвoг Сaдa („Сл. лист Грaдa Нoвoг Сaдa“, бр. 4/2021, 7/2021, 
11/2021, 12/2021, 16/2021, 20/2021, 29/2021, 31/2021 - испр., 
30/2021, 35/2021, 42/2021, 43/2021, 46/2021 и 60/2021) и 
Решење о одређивању посебног паркиралишта на Буле-
вару краља Петра I бр. 71 у Новом Саду („Сл. лист Грaдa 
Нoвoг Сaдa“, бр. 9/2022). 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1824/22
16. март 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 на територији Града 
Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10 - 
испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 38/12, 7/13 - испр., 28/14, 
11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 59/18, 61/19, 9/21 и 24/21), 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА 

У УЛИЦИ БЕРИСЛАВА БЕРИЋА 
У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се опште паркиралиште за путничке ауто-
мобиле у Улици Берислава Берића у Новом Саду.

Капацитет паркиралишта из става 1. ове тачке је 120 
паркинг места.
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II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћај-
ним пројектом број ПС0529 од 17.1.2022. године, који 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 16.4.2022. године.
VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 

о одређивању општег паркиралишта у делу улице Берис-
лава Берића у Новом Саду („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 6/18).

VII. 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-34-1825/2022
16. март 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. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 
41/18-др. Закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. Закон) и члана 
9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 
60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  У УЛИЦИ 

ЦАРА ДУШАНА СИЛНОГ У ВЕТЕРНИКУ

I. Одређује се постављање успоривача брзине и сао-
браћајне сигнализације у Улици цара Душана Силног у 
Ветернику, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 
број: С-078/22 од 15. марта 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 2. мај 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-34-1885/2022
22. март 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. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 
41/18-др. Закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. Закон) и члана 
9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Служ-
бени 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 

УЛИЦИ ПРОФЕСОРА ГРЧИЋА  
У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици про-
фесора Грчића у Новом Саду, у складу са Техничким регули-
сањем саобраћаја број: С-061/22 од 10. марта 2022. 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 31. мај 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-34-1886/2022
22. март 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 на територији Града 
Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10 - 
испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 38/12, 7/13 - испр., 28/14, 
11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 59/18, 61/19, 9/21 и 24/21), 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

СТАРИНЕ НОВАКА БР. 15 У НОВОМ САДУ 
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I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у улици Старине Новака 
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 ПС0539 из марта 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 сао-
браћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализа-
ције. 

V. Рок за извршење овог решења је 23.4.2022. 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-34-1972/2022
23. март 2022. године
НОВИ САД

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

202
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

 Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКОГ 

СТАЈAЛИШТА У ЈАВНОМ ГРАДСКОМ 
ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У УЛИЦИ МАЈОРА 
ТЕПИЋА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

I. Овим решењем одређује се аутобуско стајалиште у 
јавном градском превозу путника у Улици мајора Тепића у 
Сремској Каменици у складу са Техничким регулисањем 
саобраћаја број: С-093/22 од 28. марта 2022. године које 
је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем 
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

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-34-2057/2022
28. март 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с. р.
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С А Д Р Ж А Ј
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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

179 Програм спровођења мера којима се 
 стварају услови за бољу доступност и 
 приступачност у коришћењу здравствене 
 заштите становништва у погледу опреме 
 и других средстава за рад у установама 
 примарне здравствене заштите на тери-
 торији Града Новог Сада за 2022. годину 347

180 Решење о давању сагласности на Одлуку
 о изменама и допунама Програма рада 
 Завода за заштиту споменика културе 
 Града Новог Сада, Нови Сад за 2022. 
 годину 348

181 Решење о давању сагласности на Одлуку
 о измени Финансијског плана Завода за 
 заштиту споменика културе Града Новог 
 Сада, Нови Сад за 2022. годину 348

182 Решење о давању сагласности на Одлуку
 о изменама Програма рада Културног 
 центра „Руменка“, Руменка за 2022. годину 349

183 Решење о давању сагласности на Одлуку
 о измени Финансијског плана Културног 
 центра „Руменка“, Руменка за 2022. годину 349

184 Решење о давању сагласности на Одлуку
 о изменама Програма рада Културног 
 центра Новог Сада, Нови Сад за 2022. 
 годину 349

185 Решење о давању сагласности на Одлуку
 о измени Финансијског плана Културног 
 центра Новог Сада, Нови Сад за 2022. 
 годину 349

186 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за прописе (Зора Ђорђевић)
  350

Градоначелник

187 Решење о давању сагласности на Правил-
 ник о изменама Правилника о организа-
 цији и систематизацији послова у Заводу 
 за заштиту споменика културе Града 
 Новог Сада, Нови Сад 350

188 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 350

189 Решење о образовању и именовању 
 Комисије за спровођење поступка Јавног 
 конкурса за суфинансирање пројеката у 
 области културе и уметности који су по-
 држани кроз међународне фондове у 
 2022. години 351

190 Решење о образовању и именовању 
 Комисије за спровођење поступка Јавног 
 конкурса за финансирање и суфинанси-
 рање пројеката у култури у области са-
 временог стваралаштва - остала извође-
 ња културних програма и културних са-
 држаја: фестивали, манифестације, 
 мјузикл, циркус, пантомима, улична уме-
 тност и сл. и мобилност уметника и про-
 фесионалаца у области културе и умет-
 ности у 2022. години 352

191 Решење о образовању и именовању 
 Комисије за спровођење поступка Јавног 
 конкурса за финансирање и суфинанси-
 рање пројеката у култури у области не-
 материјалног културног наслеђа у 2022. 
 години 353

192 Решење о образовању и именовању 
 Комисије за спровођење поступка Јавног 
 конкурса за финансирање и суфинанси-
 рање пројеката у култури у области са-
 временог стваралаштва -позоришна 
 уметност и уметничка игра - класичан 
 балет, савремена игра, манифестације 
 везане за филмску уметност и остало 
 аудио-визуелно стваралаштво, дигитално 
 стваралаштво и мултимедија и научно-
 истраживачке и едукативне делатности 
 у култури  у 2022. години 353

193 Решење о образовању и именовању 
 Комисије за спровођење поступка Јавног 
 конкурса за финансирање и суфинанси-
 рање пројеката у култури у области са-
 временог стваралаштва - музика, ликов-
 не, примењене, визуелне уметности, 
 дизајн и архитектура у 2022. години 354

194 Решење о образовању и именовању 
 Комисије за спровођење поступка Јавног 
 конкурса за суфинансирање пројеката у 
 култури у области књижевности (ствара-
 лаштво и преводилаштво) и издаваштва  
 у 2022. години 355
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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

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

Градска управа за привреду

195 Решење о образовању и именовању пред-
 седника и чланова Комисије за спрово-
 ђење поступка доделе средстава по јав-
 ном позиву за доделу бесповратних под-
 стицајних средстава за набавку основ-
 них средстава (машина или опреме) 
 микро и малим предузећима и предузет-
 ницима на територији Града Новог Сада 
 у 2022. години 356

Градска управа за заштиту животне средине

196 Решење о давању сагласности на Про-
 грам управљања Споменика природе 
 „Футошки парк“ за 2022. годину 356

Градска управа за саобраћај и путеве

197 Рeшeњe o oдрeђивaњу пoсeбних парки-
 ралишта на територији Грaдa Нoвoг Сaдa 357

198 Решење о одређивању општег парки-
 ралишта у Улици Берислава Берића у 
 Новом Саду  362

199 Решење о постављању успоривача брзи-
 не и саобраћајне сигнализације  у Улици 
 цара Душана Силног у Ветернику 363

200 Решење о измени режима саобраћаја у 
 Улици професора Грчића у Новом Саду 363

201 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Старине 
 Новака бр. 15 у Новом Саду  363

202 Решење о одређивању аутобуског стајa-
 лишта у јавном градском превозу путни-
 ка у Улици мајора Тепића у Сремској 
 Каменици 364


