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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

203
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 130. седници од 31. марта  2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  ЈОКСОВИЋ ВОЈИСЛАВУ, дипломираном економисти, 
продужава се дужност в.д. шефа Службе за заједничке 
послове, почев од 05. априла 2022. године, до постављења 
шефа Службе за заједничке послове, по спроведеном јав-
ном 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 Војислав Јоксовић, дипломирани 
економиста, показао изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављао, и да у време постављења за 
вршиоца дужности има статус службеника, има положен 
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
а у циљу стварања неопходних услова за рад и функцио-
нисање Службе за заједничке послове, одлучено је као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-19/b
31. март 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

204
На основу члана 61. тачка 29. Статута Града Новог Сада 

(“Службени лист Града Новог Сада” број 11/19), а у вези 
поглавља X. тачке 7. подтачка 7.3. Акционог плана запо-
шљавања Града Новог Сада за 2022. годину (“Службени 
лист Града Новог Сада”, брoj 4/22), Градоначелник Града 
Новог Сада,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I   Даје се сагласност да се средства обезбеђена Одлу-
ком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 7/22) у 
оквиру раздела 08 – Градска управа за привреду, 
глава 08.01 - Градска управа за привреду, у оквиру 
фукције 412 - Општи послови по питању рада, Про-
грам 3 (шифра 1501) Локални економски развој, Про-
грамска активност (шифра 1501-0002) - Мере активне 
политике запошљавања, на апропријацији економске 
класификације 463 - Трансфери осталим нивоима 
власти, позиција Финансијског плана 184.01, синте-
тика 4631 - Текући трансфери осталим нивоима 
власти, у износу од 1.000.000,00 динара (извор финан-
сирања 01), у вези са реализацијом поглавља X. 
тачке 7. подтачке 7.3. Акционог плана запошљавања 
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Града Новог Сада за 2022. годину (“Службени лист 
Града Новог Сада”, брoj 4/22), и на основу Уговора о 
додели средстава из Буџета Града Новог Сада са 
Аутономном Покрајином Војводином – Службом за 
реализацију програма развоја АП Војводине и Едука-
тивним центром за обуке у професионалним и радним 
вештинама, пренесу на рачун број: 840-733133843-73, 
модел 97, позив на број 06223808470700, ПИБ 
103806910.

II  Овлашћује се в.д. начелника Градске управе за прив-
реду да, у складу са законом и другим прописима 
закључи Уговор о додели средстава из Буџета Града 
Новог Сада са Аутономном Покрајином Војводином 
– Службом за реализацију програма развоја АП Војво-
дине и Едукативним центром за обуке у професио-
налним и радним вештинама за реализацију актив-
ности за обуку за личне пратиоце у циљу превенције 
дугорочне незапослености, помоћу стицању нових 
знања и вештина ради лакшег запошљавања и 
подршке развоју предузетнииштва, стварања пред-
поставки за отпочињање пословања и квалитетније 
улагање у обучавање и образовање заинтересова-
них лица. 

III За реализацију овог решења задужује се Градска 
управа за привреду.

IV  Решење доставити:
-  Градској управи за привреду;
-  Градској управи за финансије;
-  Аутономној Покрајини Војводини – Службе за реа-
лизацију програма развоја АП Војводине и

-  Едукативном центру за обуке у професионалним 
и радним вештинама.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-252/2022-II
1. април 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

205
На основу члана 61. тачка 29. Статута Града Новог Сада 

(“Службени лист Града Новог Сада” број 11/19), а у вези 
поглавља X. тачке 7. подтачка 7.3. Акционог плана запо-
шљавања Града Новог Сада за 2022. годину (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 4/22), Градоначелник Града 
Новог Сада,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I Даје се сагласност да се средства обезбеђена Одлу-
ком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 7/22) у 
оквиру раздела 08 – Градска управа за привреду, 
глава 08.01 - Градска управа за привреду, у оквиру 
фукције 412 - Општи послови по питању рада, Про-

грам 3 (шифра 1501) Локални економски развој, Про-
грамска активност (шифра 1501-0002) - Мере активне 
политике запошљавања, на апропријацији економске 
класификације 463 - Трансфери осталим нивоима 
власти, позиција Финансијског плана 184.01, синте-
тика 4631 - Текући трансфери осталим нивоима 
власти, у износу од 500.000,00 динара (извор финан-
сирања 01), у вези са реализацијом поглавља X. 
тачке 7. подтачка 7.3. Акционог плана запошљавања 
Града Новог Сада за 2022. годину (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 4/22), и на основу Уговора о 
додели средстава из Буџета Града Новог Сада са 
Аутономном Покрајином Војводином – Службом за 
реализацију програма развоја АП Војводине и Едука-
тивним центром за обуке у професионалним и радним 
вештинама, пренесу на рачун број: 840-733133843-73, 
модел 97, позив на број 06223808470700, ПИБ 
103806910.

II  Овлашћује се в.д. начелника Градске управе за прив-
реду да, у складу са законом и другим прописима 
закључи Уговор о додели средстава из Буџета Града 
Новог Сада са Аутономном Покрајином Војводином 
– Службом за реализацију програма развоја АП Војво-
дине и Едукативним центром за обуке у професио-
налним и радним вештинама за реализацију актив-
ности за обуку - заваривача у циљу превенције дуго-
рочне незапослености, помоћ у стицању нових знања 
и вештина ради лакшег запошљавања и подршке 
развоју предузетнииштва, стварања предпоставки 
за отпочињање пословања и квалитетније улагање 
у обучавање и образовање заинтересованих лица.

III За реализацију овог решења задужује се Градска 
управа за привреду.

IV  Решење доставити:
-  Градској управи за привреду;
-  Градској управи за финансије;
-  Аутономној Покрајини Војводини – Службе за реа-
лизацију програма развоја АП Војводине и

-  Едукативном центру за обуке у професионалним 
и радним вештинама.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-255/2022-II
1. април 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

206
На основу члана 61. тачка 29. Статута Града Новог Сада 

(“Службени лист Града Новог Сада” број 11/19), а у вези 
поглавља X. тачке 7. подтачка 7.3. Акционог плана запо-
шљавања Града Новог Сада за 2022. годину (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 4/22), Градоначелник Града 
Новог Сада,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е 

I Даје се сагласност да се средства обезбеђена Одлу-
ком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 7/22) у 
оквиру раздела 08 – Градска управа за привреду, 
глава 08.01 - Градска управа за привреду, у оквиру 
фукције 412 - Општи послови по питању рада, Про-
грам 3 (шифра 1501) Локални економски развој, Про-
грамска активност (шифра 1501-0002) - Мере активне 
политике запошљавања, на апропријацији економске 
класификације 463 - Трансфери осталим нивоима 
власти, позиција Финансијског плана 184.01, синте-
тика 4631 - Текући трансфери осталим нивоима 
власти, у износу од 150.000,00 динара (извор финан-
сирања 01), у вези са реализацијом поглавља X. 
тачке 7. подтачка 7.3. Акционог плана запошљавања 
Града Новог Сада за 2022. годину (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 4/22), и на основу Уговора о 
додели средстава из Буџета Града Новог Сада са 
Аутономном Покрајином Војводином – Службом за 
реализацију програма развоја АП Војводине и Едука-
тивним центром за обуке у професионалним и радним 
вештинама, пренесу на рачун број: 840-733133843-73, 
модел 97, позив на број 06223808470700, ПИБ 
103806910.

II  Овлашћује се в.д. начелника Градске управе за прив-
реду да, у складу са законом и другим прописима 
закључи Уговор о додели средстава из Буџета Града 
Новог Сада са Аутономном Покрајином Војводином 
– Службом за реализацију програма развоја АП Војво-
дине и Едукативним центром за обуке у професио-
налним и радним вештинама за реализацију актив-
ности - пасош компетенција, тј.  пасош компетенција 
је обука оснаживања и едукације, особа које су жртве 
трговине људима. 

III За реализацију овог решења задужује се Градска 
управа за привреду.

IV  Решење доставити:
-  Градској управи за привреду;
-  Градској управи за финансије;
-  Аутономној Покрајини Војводини – Службе за реа-
лизацију програма развоја АП Војводине и

-  Едукативном центру за обуке у професионалним 
и радним вештинама.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-256/2022-II
1. април 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

207
На основу члана 61. тачка 29. Статута Града Новог Сада 

(“Службени лист Града Новог Сада” број 11/19), а у вези 
поглавља X. тачке 7. подтачка 7.3. Акционог плана запо-
шљавања Града Новог Сада за 2022. годину (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 4/22), Градоначелник Града 
Новог Сада,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I Даје се сагласност да се средства обезбеђена Одлу-
ком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 7/22) у 
оквиру раздела 08 – Градска управа за привреду, 
глава 08.01 - Градска управа за привреду, у оквиру 
фукције 412 - Општи послови по питању рада, Про-
грам 3 (шифра 1501) Локални економски развој, Про-
грамска активност (шифра 1501-0002) - Мере активне 
политике запошљавања, на апропријацији економске 
класификације 463 - Трансфери осталим нивоима 
власти, позиција Финансијског плана 184.01, синте-
тика 4631 - Текући трансфери осталим нивоима 
власти, у износу од 500.000,00 динара (извор финан-
сирања 01), у вези са реализацијом поглавља X. 
тачке 7. подтачка 7.3. Акционог плана запошљавања 
Града Новог Сада за 2022. годину (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 4/22), и на основу Уговора о 
додели средстава из Буџета Града Новог Сада са 
Аутономном Покрајином Војводином – Службом за 
реализацију програма развоја АП Војводине и Едука-
тивним центром за обуке у професионалним и радним 
вештинама, пренесу на рачун број: 840-733133843-73, 
модел 97, позив на број 06223808470700, ПИБ 
103806910.

II  Овлашћује се в.д. начелника Градске управе за прив-
реду да, у складу са законом и другим прописима 
закључи Уговор о додели средстава из Буџета Града 
Новог Сада са Аутономном Покрајином Војводином 
– Службом за реализацију програма развоја АП Војво-
дине и Едукативним центром за обуке у професио-
налним и радним вештинама за реализацију актив-
ности за обуку - књиговођа у циљу превенције дуго-
рочне незапослености, помоћ у стицању нових знања 
и вештина ради лакшег запошљавања и подршке 
развоју предузетнииштва, стварања предпоставки 
за отпочињање пословања и квалитетније улагање 
у обучавање и образовање заинтересованих лица.

III За реализацију овог решења задужује се Градска 
управа за привреду.

IV  Решење доставити:
-  Градској управи за привреду;
-  Градској управи за финансије;
-  Аутономној Покрајини Војводини – Службе за реа-
лизацију програма развоја АП Војводине и

-  Едукативном центру за обуке у професионалним 
и радним вештинама.
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V Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-254/2022-II
1. април 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

208
На основу члана 61. тачка 29. Статута Града Новог Сада 

(“Службени лист Града Новог Сада” број 11/19), а у вези 
поглавља X. тачке 7. подтачка 7.3. Акционог плана запо-
шљавања Града Новог Сада за 2022. годину (“Службени 
лист Града Новог Сада”, брoj 4/22), Градоначелник Града 
Новог Сада,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I Даје се сагласност да се средства обезбеђена Одлу-
ком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 7/22 у оквиру 
раздела 08 – Градска управа за привреду, глава 08.01 
- Градска управа за привреду, у оквиру фукције 412 
- Општи послови по питању рада, Програм 3 (шифра 
1501) Локални економски развој, Програмска актив-
ност (шифра 1501-0002) - Мере активне политике 
запошљавања, на апропријацији економске класи-
фикације 463 - Трансфери осталим нивоима власти, 
позиција Финансијског плана 184.01, синтетика 4631 
- Текући трансфери осталим нивоима власти, у износу 
од 1.000.000,00 динара (извор финансирања 01), у 
вези са реализацијом поглавља X. тачке 7. подтачка 
7.3. Акционог плана запошљавања Града Новог Сада 
за 2022. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, 
брoj 4/22), и на основу Уговора о додели средстава 
из Буџета Града Новог Сада са Аутономном Покраји-
ном Војводином – Службом за реализацију програма 
развоја АП Војводине и Едукативним центром за 
обуке у професионалним и радним вештинама, пре-
несу на рачун број: 840-733133843-73, модел 97, 
позив на број 06223808470700, ПИБ 103806910.

II  Овлашћује се в.д. начелника Градске управе за прив-
реду да, у складу са законом и другим прописима 
закључи Уговор о додели средстава из Буџета Града 
Новог Сада са Аутономном Покрајином Војводином 
– Службом за реализацију програма развоја АП Војво-
дине и Едукативним центром за обуке у професио-
налним и радним вештинама за реализацију актив-
ности за обуку- преквалификације и доквалификације 
за руковаоце грађевинским машинама у циљу пре-
венције дугорочне незапослености, помоћ у стицању 
нових знања и вештина ради лакшег запошљавања 
и подршке развоју предузетнииштва, стварања пред-
поставки за отпочињање пословања и квалитетније 
улагање у обучавање и образовање заинтересова-
них лица. 

III За реализацију овог решења задужује се Градска 
управа за привреду.

IV  Решење доставити:
-  Градској управи за привреду;
-  Градској управи за финансије;
-  Аутономној Покрајини Војводини – Службе за реа-
лизацију програма развоја АП Војводине и

-  Едукативном центру за обуке у професионалним 
и радним вештинама.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-253/2022-II
1. април 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, 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), 
Градоначелник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА 
ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА  СТРНИХ УСЕВА  

И  ЖЕТВЕ У 2022. ГОДИНИ

I

Образује се Градски штаб за заштиту од пожара стрних 
усева и жетве у 2022. години (у даљем тексту: Штаб).

II

Задатак Штаба је да:
- донесе План заштите стрних усева од пожара у 2022. 
години;

- организује и стара се о благовременом техничком 
прегледу пољопривредних машина и других техничких 
средстава која учествују у жетви и вршидби у прив-
редним субјектима који се баве пољопривредном про-
изводњом;

 - организује и стара се о благовременој обуци учесника 
у жетви у циљу заштите од пожара на индивидуалном 
сектору и у привредним субјектима који се баве 
пољопривредном производњом;

 - се стара о организовању сталног дежурства, осма-
трачке службе, службе веза и обавештавања;

 - се стара о благовременој припреми одговарајућих 
смештајних капацитета за житарице и њиховом нес-
метаном преузимању;
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 -  координира рад Штаба за заштиту житарица од пожара 
у месним заједницама и у привредним субјектима који 
се баве пољопривредном производњом;

 - координира рад ватрогасних јединица на територији 
Града Новог Сада;

 -  врши надзор над спровођењем мера заштите стрних 
усева од пожара;

 -  предузима и друге активности ради успешног спро-
вођења жетве у 2022. години.

III

Овлашћује се Штаб да образује Комисију за технички 
преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у 
жетви и  Комисију за стална дежурства и осматрачку службу 
за време обављања жетвених радова и именује њихове 
чланове.

Чланови комисија из става 1. ове тачке имају право на 
накнаду за рад чију висину утврђује Штаб, у оквиру плани-
раних средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2022. годину.

IV

Штаб има председника, заменика председника и девет 
чланова, које именује Градоначелник Града Новог Сада, 
за период од 04.05.2022. до 30.09.2022. године.

Председнику, заменику председника и члановима Штаба, 
који нису чланови Градског већа Града Новог Сада или 
запослени у Градској управи Града Новог Сада, за рад у 
Штабу припада накнада и то: председнику и заменику пред-
седника у висини од 10%, а члановима у висини од 5% од 
просечне  месечне зараде по запосленом у Републици 
Србији, према последњем објављеном податку републич-
ког органа надлежног за послове статистике.

Накнада се исплаћује месечно, под условом да је Штаб 
одржао седницу, без обзира на број одржаних седница.

V

Стручне и административно-техничке послове за пот-
ребе Штаба обављаће  Градска управа за привреду у 
сарадњи са Ватрогасним савезом Града Новог Сада.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-244/2022-II
1. април 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, 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), 
Градоначелник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ 
ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА СТРНИХ 

УСЕВА И ЖЕТВЕ У 2022. ГОДИНИ

I.  У Градски штаб за заштиту од пожара стрних усева 
и жетве у 2022. години, именују се:

- за председника:
  1. Ранка Ножинић Градска управа за привреду 
  Града Новог Сада

- за заменика председника:
  2. Игор Сић Ватрогасни савез Града Новог 
  Сада

- за чланове:
  3. Драго Бањац Градска управа за привреду 
  Града Новог Сада
  4. Иван Радисављевић  Управа за ванредне ситуације у 
  Новом Саду, МУП Републике 
  Србије
  5. Игор Адам Ватрогасно-спасилачки батаљон 
  Нови Сад, Управе за ванредне 
  ситуације у Новом Саду, МУП 
  Републике Србије
  6. Сава Заклановић Полицијска управа  у Новом 
  Саду, МУП  Републике Србије  

  7. Вид  Рогић Институт за ратарство и 
  повртарство, Нови Сад
  8. Бранко Радоњић Дирекција за робне резерве  
  Града Новог Сада
  9. Милена Јеросимовић Регионална привредна комора 
  Нови Сад
10. Ружица Ковачевић Добровољно ватрогасно друштво 
  „Лаза Костић“ Нови Сад
11. Слободан Калаба Градска управа за инспекцијске 
  послове Града Новог Сада 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-243/2022-II
1. април 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.



страна 372. – Броj 12 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 7. април 2022.

Градска управа за привреду
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На основу члана 61. Став 1. тачка 12. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
а у вези реализације поглавља X. тачке 3. Акционог плана 
запошљавања Града Новог Сада за 2022. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“ брoj 4/22) и члана 3. алинеја трећа 
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији мера активне политике запошљавања на тери-
торији Града Новог Сада за 2022. годину између Националне 
службе за запошљавање и Града Новог Сада-Градске 
управе за привреду број VII-3-25/2022, односно број 0400-
101-3/2022 од  07. фебруара 2022. године, на предлог 
Комисије за реализацију мера запошљавања, в.д. начелника 
Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Гра-
доначелника Града Новог Сада, доноси

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ОД 
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД 

У 2022. ГОДИНИ
1. Одобравају се средства за организовање спровођења 

јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2022. години, 
ради ангажовања 80 незапослених лица са евиденције 
Националне службе за запошљавање - Филијале у Новом 
Саду, за спровођење 44 пројекта јавних радова, у укупном 
износу од  24.577.500,00 динара.

Средства су обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 56/21 и 7/22).

2. Средства из тачке 1. став 1. ове одлуке одобравају 
се следећим послодавцима - извођачима јавних радова:

Ред. 
број Број предмета Послодавац-извођач 

јавног рада Назив пројекта Област Дужина 
трајања

Одобрени 
број лица 

Укупан 
износ 

средстава

1 VII-105-2/22-3
Удружење 

дистрофичара 
Јужнобачког округа

,,ПОДРШКА                                  
ДИСТРОФИЧАРИМА У 

2022. год."

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 4 1.230.000,00

2 VII-105-2/22-35
СТОНОТЕНИСКО 

УДРУЖЕЊЕ ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 

"НЕОС"

Подршка у тренажним 
активностима стоног 
тениса особама са 
инвалидитетом

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00

3 VII-105-2/22-39
"ЦЕНТАР ЗА НЕСТАЛУ 
И ЗЛОСТАВЉАНУ 

ДЕЦУ"
Будимо безбеднији

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00

4 VII-105-2/22-1 Стонотениски клуб 
НОВИ САД

Бесплатна школа стоног 
тениса за децу и омла-
дину са инвалидитетом и 

ометеном у развоју

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 3 922.500,00

5 VII-105-2/22-5 ЦЕНТАР "ЖИВЕТИ 
УСПРАВНО"

СЕРВИС ПЕРСОНАЛНЕ 
АСИСТЕНЦИЈЕ ОСО-
БАМА С ИНВАЛИДИ-

ТЕТОМ У НОВОМ САДУ, 
ПОДРШКА У ДОНО-
ШЕ ЊУ ОДЛУКА И 

ИСКУСТВЕНА ПОДРШКА

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 3 922.500,00

6 VII-105-2/22-8
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ 

ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 

"ТВРЂАВА 021"
,,ОСИ - Репрезентативци"

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 2 615.000,00

7 VII-105-2/22-11 Удружење "АСИСТЕНТ" Безбедност на интернету
Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 3 922.500,00

8 VII-105-2/22-32 Удружење "Хенди 
Ветерник" Спремни смо за школу!

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 3 922.500,00

9 VII-105-2/22-36
ХУМАНИТАРНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

"ВЛАДИКА ПЛАТОН 
АТАНАЦКОВИЋ"

КУХИЊА ЗА ОБРОК НА 
ДАР

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 3 922.500,00
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10 VII-105-2/22-4 "Срећа" Учимо уз игру и забаву
Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00

11 VII-105-2/22-26
Друштво за спорт и 
рекреацију слепих и 
слабовидих "Луј Брај" 

Нови Сад

ПОМОЋ СЛЕПИМ И 
СЛАБОВИДИМ 
СПОРТИСТИМА

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00

12 VII-105-2/22-27
ГРАДСКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
СЛЕПИХ НОВИ САД

ОБОСТРАНА ПОМОЋ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

ЗАПОСЛЕНИМА ПУТЕМ 
ЈАВНИХ РАДОВА

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 2 615.000,00

13 VII-105-2/22-34 Група Буди један

,,Психосоцијална и 
правна подршка 

бескућницима - Буди 
један од активних и 

искорачи из 
бескућништва"

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00

14 VII-105-2/22-37 Удружење грађана 
"ЗЕМЉА ЖИВИХ"

ПРЕСТАНИ ПРЕ НЕГО 
ШТО ПОЧНЕШ

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 2 615.000,00

15 VII-105-2/22-41
Друштво за борбу 

против шећерне болести 
града Новог Сада

,,РАНО ОТКРИВАЊЕ 
ДИЈАБЕТЕСА И 
СПРЕЧАВАЊЕ 

ДИЈАБЕТЕСНИХ И 
ПОСТКОВИДНИХ 

КОМЛИКАЦИЈА КОД 
105.000 ОСОБА СА 

ДИЈАБЕТЕСОМ У ГРАДУ 
НОВОМ САДУ"

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00

16 VII-105-2/22-42
Хуманитарно еколошка 
организација "Чепом до 

осмеха"

,,Подршка развоју 
социјалних програма од 

интереса за Град"

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 3 922.500,00

17 VII-105-2/22-6

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА 
"СУНЦЕ" ЗА ЦЕРЕ БРА-
ЛНУ И ДЕЧИЈУ ПАРА-
ЛИЗУ ЈУЖНО БАЧКОГ 
ОКРУГА НОВИ САД

Социјална подршка 
особама са                               

инвалидитетом

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 3 922.500,00

18 VII-105-2/22-13
DUŠAN JOVANOVIĆ PR 

POPRAVKA MAŠINA 
HIDRO POOL NOVI SAD

Контрола постројења
Одржавање и 
обнављање 

јавне 
инфраструктуре

5 месеци 3 922.500,00

19 VII-105-2/22-14 Спортско удружење 
Спорт Мастер СПОРТОМ ДО ЗДРАВЉА

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 3 922.500,00

20 VII-105-2/22-15
DANIELA IGNJATIĆ PR, 
SPORTSKI CENTAR I 
EDUKACIJA MAXIMUS 

PLUS NOVI SAD
Базен као лек

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 3 922.500,00

21 VII-105-2/22-16 Боћарско спортско 
удружење "УСПОН ОСИ"

РАВНОПРАВНО - 
УСПРАВНО

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00

22 VII-105-2/22-10
УДРУЖЕЊЕ ЗА 

ПРОМОЦИЈУ БОРАВКА 
У ПРИРОДИ 

"ПОРОДИЦА АВАНТУРА"

ДУНАВСКА ОАЗА - НАША 
ЧИСТА ПЛАЖА!

Одржавање и 
заштита животне 

средине и 
природе

5 месеци 1 307.500,00

23 VII-105-2/22-21 УДРУЖЕЊЕ 
"ИНВЕСТИРАЈ У СЕБЕ" ,,Жене знају!"

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00
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24 VII-105-2/22-25 Удружење грађана 
"СТУБОВИ ЗНАЊА"

,,Чистији канал ДТД - 
чистија Руменка"

Одржавање и 
заштита животне 

средине и 
природе

5 месеци 2 615.000,00

25 VII-105-2/22-40 Удружење "Превент"
Свратиште за особе под 
повећаним ризиком од 

ХИВ инфекције

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 2 600.000,00

26 VII-105-2/22-45 Актив НС
Бесплатно психолошко 
саветовалиште за жртве 
саобраћајних незгода и 

њихове породице

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00

27 VII-105-2/22-7 Спортско удружење 
"Рода"

,,Подршка и социјално 
унапређење младих кроз 
активно учешће у спорту"

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00

28 VII-105-2/22-2
СОКОЛСКО ДРУШТВО 
"ВОЈВОДИНА" НОВИ 

САД

Дигитализација 
библиотеке Соколског 
друштва, а све у циљу 
заштите и очувања 
културног наслеђа

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 2 615.000,00

29 VII-105-2/22-12 АУТО СПОРТСКИ КЛУБ 
“PETRO MAX“

АУТО СПОРТ И 
БЕЗБЕДНОСТ У 
САОБРАЋАЈУ

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 3 922.500,00

30 VII-105-2/22-20
Друштво тумача и пре-
водилаца за знаковни 

језик - Нови Сад
Инфо сервис за глуве 

особе

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 2 615.000,00

31 VII-105-2/22-24 Стреличарски клуб 
"ВЕЛОС"

Тата, мама вежбајте са 
нама

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 2 615.000,00

32 VII-105-2/22-31 Удружење "Живот као 
инспирација" ,,Волим књиге"

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 2 615.000,00

33 VII-105-2/22-9
Едукативни центар за 

обуке у професионалним 
и радним вештинама

Подршка полазницима за 
ефикасније учешће на 

тржишту рада

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 2 615.000,00

34 VII-105-2/22-17
JAVNO KOMUNALNO 

PREDUZEĆE PARKING 
SERVIS NOVI SAD

Буди хуман, не паркирај 
на места намењена 

особама са 
инвалидитетом!

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 300.000,00

35 VII-105-2/22-18 Фолклорика
Организација различитих 
активности у Удружењу 

,,Фолклорика"

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00

36 VII-105-2/22-23

САВЕЗ УДРУЖЕЊА 
БОРАЦА НАРОДНО-
ОСЛОБОДИЛАЧКИХ 
РАТОВА АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

ПОДРШКА БОРЦИМА 
СВИХ ГЕНЕРАЦИЈА И 

НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈА 

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00

37 VII-105-2/22-28
Удружење грађана 

"Студио Маno", студио 
за културну афирмацију

ТРЕНУТАК СРЕЋЕ!
Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00

38 VII-105-2/22-38

САВЕЗ ИНВАЛИДА 
РАДА ВОЈВОДИНЕ 
ОРГАНЗАЦИЈА 

ИНВАЛИДА РАДА ЗА 
ГРАД НОВИ САД

,,Заједно можемо то"
Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00
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39 VII-105-2/22-44

Академско културно-
уметничко друштво 

универзитета у Новом 
Саду "Соња 
Маринковић"

Организација програма 
уметничких целина/
секција АКУДУНС-а 

"Соња Маринковић" -60 
ГОДИНА СА СОЊОМ 

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00

40 VII-105-2/22-19 Удружење грађана 
"НОВИ САД"

Сви за једног, један за 
све

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 2 615.000,00

41 VII-105-2/22-22

САВЕЗ УДРУЖЕЊА 
БОРАЦА НАРОДНО-
ОСЛОБОДИЛАЧКИХ 

РАТОВА ГРАДА НОВОГ 
САДА

УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПОЛАЖАЈА БОРАЧКЕ 

ПОПУЛАЦИЈЕ И 
НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈА

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00

42 VII-105-2/22-29
Савез уметничког 

стваралаштва аматера 
Војводине

Организација и медијска 
промоција манифестација 

у култури

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00

43 VII-105-2/22-30 УДРУЖЕЊЕ ''ЖИВОТ У 
РАДОСТИ''

ДОБРОВОЉЦИ, ВАМА 
ХВАЛА!

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00

44 VII-105-2/22-43 Универзитет у Новом 
Саду

Дигитализација 
докторских дисертација

Социјалне, 
хуманитарне, 

културне и друге 
делатности

5 месеци 1 307.500,00

3. У року од 30 дана од дана доношења ове одлуке 
закључиће се уговори којима се регулишу међусобна права 
и обавезе у вези реализације спровођења јавних радова 
од интереса за Град Нови Сад у 2022. години, између Града 
Новог Сада-Градске управе за привреду, Националне 
службе за запошљавање - Филијале у Новом Саду и посло-
давaца – извођача јавних радова из тачке 2. ове одлуке.

4.Послодавци-извођачи јавних радова из тачке 2. ове 
одлуке дужни су да представницима Градске управе за 
привреду и Националне службе за запошљавање - Филијале 
у Новом Саду у сваком моменту омогуће контролу реали-
зације јавних радова и увид у потребну документацију.

5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: VII-3-35/2022-2
31. март 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Саша Билиновић, 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 ("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, 9/2021 и 
24/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ХАЏИ 

РУВИМОВА БР. 45 У НОВОМ САДУ 
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-

лидитетом на јавном паркиралишту у улици Хаџи Рувимова  
бр. 45 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 ПС0541 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 инвес-
тиције, 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 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-34-1977/2022
23. 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, 9/2021 и 
24/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

МИЛЕНКА ГРЧИЋА БР. 25 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у улици Миленка Грчића 
бр. 25 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 ПС0542 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 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнали-
зације. 

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-34-1978/2022
23. 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 ("Сл. лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У 
ШАФАРИКОВОЈ УЛИЦИ БР. 7  

У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Шафариковој улици 
бр. 7 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 ПС0540 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 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнали-
зације. 

V. Рок за извршење овог решења је 24.4.2022. 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-34-1970/2022
24. 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 ("Сл. лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ КОСТЕ 

АБРАШЕВИЋА БР. 51 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у улици Косте Абра-
шевића бр. 51 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 ПС0559 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 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнали-
зације. 
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V. Рок за извршење овог решења је 05.5.2022. 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-34-2298/2022
5. април 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 

ЈОВАНА КАМБЕРА У ВЕТЕРНИКУ

I. Одређује се постављање успоривача брзине и сао-
браћајне сигнализације у Улици Јована Камбера у Ветер-
нику, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: 
С-090/22 од 28. 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 3. 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-34-2120/2022
28. 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 НА 
ФУТОШКОМ ПУТУ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја на Футошком 
путу у Новом Саду, у складу са Техничким регулисањем 
саобраћаја број: С-82/22 од 18. 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 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-34-1884/2022
21. март 2022. године
НОВИ САД

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

218
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 
9/2016 - одлука УС, 24/2018 41/2018, 41/2018 - др. закон, 
87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
 O ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 
БЛОКУ ОМЕЂЕНОМ БУЛЕВАРОМ ЦАРА 
ЛАЗАРА И УЛИЦАМА ШЕКСПИРОВОМ, 
НАРОДНОГ ФРОНТА И БАЛЗАКОВОМ 

У НОВОМ САДу

I. Одређује се изменa режима саобраћаја у блоку омеђе-
ном Булеваром цара Лазара и улицама Шекспировом, 
Народног фронта и Балзаковом у Новом Саду.

II. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постави сао-
браћајну сигнализацију у складу са Техничким регулисањем 
саобраћаја број: С-86/22 од 23.3.2022. године које је изра-
дило Одељење за развој и управљање саобраћајем Град-
ске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

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

IV. Рок за извршење овог решења је 9.5.2022. године.
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V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2240/2022
1. април 2022. године
НОВИ САД  в.д. начелника

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

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 
9/2016 - одлука УС, 24/2018 41/2018, 41/2018 - др. закон, 
87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА РАСКРСНИЦИ 
БУЛЕВАРА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА И 
ДРВАРСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
на раскрсници Булевара патријарха Павла и Дрварске 
улице у Новом Саду у складу са Техничким регулисањем 
саобраћаја број: С-081/22 од 23.3.2022. године које је изра-
дило Одељење за развој и управљање саобраћајем Град-
ске 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 9.5.2022. 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-34-2242/2022
1. април 2022. године
НОВИ САД  в.д. начелника

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

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 
9/2016 - одлука УС, 24/2018 41/2018, 41/2018 - др. закон, 
87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА КОЛОВОЗУ 
САОБРАЋАЈНИЦЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА 

ФИЛИПА ВИШЊИЋА И ВЕНИЗЕЛОСОВЕ 
У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
на коловозу саобраћајнице између улица Филипа Вишњића 
и Венизелосове у Новом Саду у складу са Техничким регули-
сањем саобраћаја број: ПС0532 од 25.1.2022. године који 
је израдио Паркинг сервис.

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

III. Рок за извршење овог решења је 9.5.2022. 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-34-2307/2021
5. април 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 ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18, 61/2019, 9/2021 и 24/2021), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању општих паркиралишта на 
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 24/2014, 35/2017, 52/2017, 59/2017, 6/2018, 
34/2018, 8/2021, 22/2021, 40/2021, 41/2021 и 60/2021) у 
тачки I после подтачке 13. брише се „и“ и ставља се „ , “. 
После подтачке 14. брише се „ . “ ставља се „ и “ и додаје 
се нова подтачка 15. која гласи:
„у блоку Лиман 3, омеђеном Булеваром цара Лазара и 
улицама Шекспировом, Народног фронта и Балзаковом у 
Новом Саду.“.

У тачки III. став 1. после алинеје четрнаест, додаје се 
алинеја петнаест која гласи:
„паркиралишта из тачке I. став 1. подтачка 15. овог решења, 
уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког регули-
сања саобраћаја број С-86/22 од 23.3.2022. године које је 
израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем 
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције“.
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Досадашње алинеје петнаест и шеснаест постају алинеје 
шеснаест и седамнаест.

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

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

IV. Рок за извршење овог решења је 3.10.2021. године.
V. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 

Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2238/2022
1. април 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 ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/2018, 61/2019, 9/2021 и 24/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на 
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 11/22), у тачки IV. подтачке 42, 80 и 108. се 
мењају и гласе:

„42. у Улици Сoњe Maринкoвић, сa 60 пaркинг-мeстa 
прeмa Прojeкту брoj ПС0267-03 из марта 2022. гoдинe, кojи 
je изрaдиo "Пaркинг сeрвис",

80. у дeлу Улицe Булeвaр крaљa Пeтрa I бр. 28 сa 61 
пaркинг-мeстом, прeмa Прojeкту брoj ПИО-01/12 из новем-
бра 2020. године који је израдио Лабораторијски путни 
центар ДОО Нови Сад,

108. нa плaтoу Вуjaдинa Бoшкoвa, сa 52 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0393-01 из марта 2022. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис,

У тачки IV. после подтачке 110. брише се „и“ и замењује 
са „ , “, после подтачке 112. брише се „ . “ и замењује са „и“ 
и додаје се подтачка 113. која гласи:

„113. на Булевару краља Петра I бр.25-41 са 45 пар-
кинг-места, према Пројекту број ПС0548 из марта 2022. 
године, који је израдио Паркинг сервис,“

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад да:               

• паркиралиште уреди, опреми и да постави сао-
браћајну сигнализацију у складу са саобраћајним 
пројектом и 

• да путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о условима и могућностима 
за коришћење паркиралишта.

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 сигнализације. 

V. Рок за извршење овог решења је 29.4.2022. године.
VI. Дoнoшeњeм oвoг рeшeњa прeстaje дa вaжи Рeшeњe 

o oдрeђивaњу општег пaркирaлиштa у раскрсници Булевара 
краља Петра I 25-41 и улице Бранимира Ћосића у Нoвoм 
Сaду ("Сл. лист Грaдa Нoвoг Сaдa", бр. 9/2022).

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-34-2121/2022
29. 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 ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/2018, 61/2019, 9/2021 и 24/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на 
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 11/22), у тачки IV. подтачке 8, 48, 78. и 103. се 
мењају и гласе:

„8. у Рaдничкoj улици, сa 348 пaркинг-мeстa прeмa 
прojeктимa бр. ПС0241 из jунa 2013. гoдинe, ПС0276 из 
мaртa 2015. Гoдинe, ПС0233-02 из сeптeмбрa 2020. гoдинe, 
ПС0444 из сeптeмбрa 2020. гoдинe и ПС0515 из децембра 
2021. година кoje je изрaдиo "Пaркинг сeрвис и прeмa 
Прojeкту брoj 2342 oд 8. сeптeмбрa 2005. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Зaвoд,

48. у Улици Стeвaнa Mусићa, сa 81 пaркинг-мeстом, 
прeмa Прojeктима брoj 7385 oд 7. мaртa 2013. гoдинe, кojи 
je изрaдиo Зaвoд и ПС0514 oд из децембра 2021. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис,
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78. у Улици Mишe Димитриjeвићa, сa 182 пaркинг-мeстa, 
прeмa Прojeкту бр. ПС0375-01 из oктoбрa 2021. гoдинe, 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис,

103. у Tургeњeвљeвoj улици сa 320 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeктимa брoj ПС0437 oд 1. jунa 2020. гoдинe, кojи je 
изрaдиo Пaркинг сeрвис, С-134/20 oд 14. jулa 2020. гoдинe 
и С-089/22 од 24.3.2022. године, кojи je изрaдилa Грaдскa 
упрaвa зa грaђeвинскo зeмљиштe и инвeстициje, Oдeљeњe 
зa рaзвoj и упрaвљaњe сaoбрaћajeм,

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад да:               

• паркиралиште уреди, опреми и да постави сао-
браћајну сигнализацију у складу са саобраћајним 
пројектом и 

• да путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о условима и могућностима 
за коришћење паркиралишта.

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 сигнализације. 

V. Рок за извршење овог решења је 9.5.2022. 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-34-2239/2022
1. април 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 ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/2018, 61/2019, 9/2021 и 24/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПОВРЕМЕНИХ ПАРКИРАЛИШТА У 
НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ НАЈЛОН 

ПИЈАЦЕ У НОВОМ САДУ

I. У Решењу о одређивању повремених паркиралишта 
у непосредној близини Најлон пијаце у Новом Саду ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", бр. 25/12 и 73/16), у тачки I. 
став 1. алинеја два мења се и гласи:

• „ у Приморској улици у Новом Саду, према саобраћај-
ном пројекту број 2162 од 7 маја 2005. године, који 
је израдило Јавно предузеће „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду (у даљем тексту:Завод),“ 

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад да:               

• паркиралишта уреди, опреми и да постави сао-
браћајну сигнализацију у складу са саобраћајним 
пројектима и 

• да путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о условима и могућностима 
за коришћење паркиралишта.

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 29.4.2022. 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-34-2122/2022
29. 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 ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/2017, 42/2018, 
59/2018, 61/2019, 9/2021 и 24/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА 
НА КОЛОВОЗУ САОБРАЋАЈНИЦЕ ИЗМЕЂУ 

УЛИЦА ФИЛИПА ВИШЊИЋА И 
ВЕНИЗЕЛОСОВЕ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се опште паркиралиште за путничке ауто-
мобиле на коловозу саобраћајнице између улица Филипа 
Вишњића и Венизелосове у Новом Саду.

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 
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном 
пројекту број ПС0532 од 25.1.2022. 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 сао-
браћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације. 

V. Рок за извршење овог решења је 9.5.2022. године.
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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-34-2032/2022
5. април 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 ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/2017, 42/2018, 
59/2018, 61/2019, 9/2021 и 24/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ 

ПАРКИРАЛИШТА НА ДЕЛУ ФУТОШКОГ 
ПУТА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се привремено паркиралиште за путничке 
аутомобиле на делу Футошког пута у Новом Саду, до при-
вођења парцеле планираној намени.

Паркиралиште из става 1. ове тачке ће се користити као 
опште паркиралиште.

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 
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном 
пројекту број С-82/22 од 18.3.2022. године, које је израдила 
Служба за развој и управљање саобраћајем Градске управе 
за грађевинско земљиште и инвестиције.

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 9.5.2022. 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-34-2299/2022
5. април 2022. године
НОВИ САД

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

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 
9/2016 - одлука УС, 24/2018 41/2018, 41/2018 - др. закон, 
87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/2013, 70/2016, 54/2020 и 58/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉАЊУ 

ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА У 
ТУРГЕЊЕВЉЕВОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I. У Решењу о постављању заштитних стубића у Тур-
гењевљевој улици у Новом Саду ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр.44/2020) тачка 1. мења се и гласи:

„Одређује се постављање стубића у Тургењевљевој 
улици од кућног броја 7 до кућног броја 15 у Новом Саду, 
у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: 
С-134/20 од 14. јула 2020. године и С-089/22 од 24.3.2022. 
године, које је израдила Служба за развој и управљање 
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције.“

II. Рок за извршење овог решења је 9.5.2022. године.

III. 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-34-2241/2022
4. април 2022. године
НОВИ САД

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

Градска управа за здравство
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На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 9/12, 3/14, 27/14, 9/19 и 40/21), 
Градска управа за здравство расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА И 

ФОНДАЦИЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 
ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ 

ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈИ 
БОЛЕСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ
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I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката удру-
жења, задужбина и фондација у области јавног здравља 
којима се доприноси промоцији здравља и превенцији боле-
сти за 2022. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса износе 3.500.000,00 динара и обезбеђена 
су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 7/22).

III. Пројекти удружења, задужбина и фондација у области 
јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља 
и превенцији болести који ће се финансирати из буџета 
Града Новог Сада у 2022. години су: 

1) пројекти васпитања за здравље  

Пројекти васпитања за здравље су пројекти који се реа-
лизују у циљу усвајања знања, ставова и вештина поје-
динца, групе или заједнице у вези са здравим стиловима 
живота, детерминантама здравља и смањењем фактора 
ризика за оболевање од заразних и незаразних болести.

2)  пројекти заштите и унапређења здравља 
  осетљивих друштвених група

Пројекти заштите и унапређења здравља осетљивих 
друштвених група су пројекти који се реализују у циљу уна-
пређења и очувања здравља осетљивих друштвених група 
које су изложене већем степену ризика од оболевања у 
односу на укупну популацију, било да се ради о специфич-
ним здравственим стањима или факторима социјално-еко-
номског окружења који могу довести до оболевања.

3) пројекти превенције, едукације и подизања свести 
  грађана о штетним последицама пушења и 
  неконтролисане и редовне употребе алкохола

Пројекти превенције, едукације и подизања свести 
грађана о штетним последицама пушења и неконтроли-
сане и редовне употребе алкохола имају за циљ: 

- едукацију становништва о штетности употребе дуван-
ских производа, излагања дуванском диму и преко-
мерне употребе алкохола;

- едукацију пушача и зависника од алкохола о доступним 
и стручно - препорученим методама одвикавања од 
пушења и злоупотребе алкохола и повећање доступ-
ности наведених метода;

- едукацију свих актера у спровођењу мера контроле 
дувана и контроле злоупотребе алкохола, и

- појачање утицаја националних кампања покренутих 
са сличним циљевима.

4) пројекти унапређења менталног здравља и 
  превенција менталних поремећаја

Пројекти унапређења менталног здравља и превенција 
менталних поремећаја су пројекти који имају за циљ поја-
чање позитивног менталног здравља.

Програми за ментално здравље треба да укључују пре-
вентивне активности и активности за унапређење ментал-
ног здравља.

Унапређење менталног здравља треба да има за циљ 
да заштити, подржи и одржи емоционалну и социјалну 
добробит кроз унапређење фактора који јачају и штите 

ментално здравље, уз исказивање поштовања према кул-
тури, једнакости, социјалној правди и личном достојанству 
и кроз вођење рачуна о социјалним и економским факто-
рима и акцијама за заштиту људских права.

5)  пројекти обележавања значајних датума и јубилеја 
  у области здравства

Пројекти обележавања значајних датума и јубилеја у 
области здравства су пројекти који имају за циљ обележа-
вање значајних датума и јубилеја у области здравства, у 
складу са календаром здравља.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења, 
задужбине и фондације чије је седиште на територији Града 
Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе промоцији 
здравља и превенцији болести.

Градска управа за здравство ће по службеној дужности 
утврдити да ли је удружење уписано у регистар надлежног 
органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви 
удружења остварују у области промоције здравља и пре-
венције болести.

V.  Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интер-
нет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs), са 
портала е-Uprava или у Градској управи за здравство, Нови 
Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.

VI.  Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, под-
носи пројекат који садржи:

- назив пројекта,
- опште податке о подносиоцу пријаве пројекта, 
- ресурсе са којим располаже подносилац пројекта,
- податке о значајнијим пројектима реализованим у 
претходној години из области обухваћене конкурсом,

- опште податке о пројекту који се подноси (припадност 
пројекта, аспекат родне равноправности, усмереност 
пројекта на младе, особе са инвалидитетом и др.),

- опис пројекта (образложење значаја пројекта, циљеве 
и циљне групе на које ће ефекти реализације пројекта 
имати утицај, динамику спровођења пројекта, основне 
активности пројекта, особље ангажовано на пројекту, 
време ангажовања лица на спровођењу активности 
пројекта, начин праћења реализације пројекта, финан-
сијски план и структуру буџета пројекта са прегледом 
материјалних и нематеријалних трошкова и специфи-
кацијом средстава из сопствених прихода, из буџета 
Града Новог Сада и других извора, предуслове за 
почетак реализације пројекта, могуће ризике и начин 
евалуације пројекта и др), и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.

Уз пројекат, учесник конкурса је дужан да достави био-
графије особља ангажованог у пројектном тиму са прило-
зима који доказују тачност референци.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канце-
ларија 46, II спрат или електронским путем на и-мејл адресу: 
zdravstvo@uprava.novisad.rs, потписане електронским пот-
писом који је издат од овлашћеног сертификационог тела, 
којим се потврђује интегритет података и идентитет 
овлашћеног лица. 

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 7. априла 
до 26. априла 2022. године.
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IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве упу-
ћене факсом, као и пријаве које нису потписане од стране 
овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном доку-
ментацијом неће се разматрати.

X. Конкурсна  документација се не враћа.

XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 
стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља 
којима се доприноси промоцији здравља и превенцији боле-
сти. 

XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног кон-
курса неће се финансирати набавка основних средстава 
за рад учесника конкурса. 

XIII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести може учеснику Јавног кон-
курса предложити да изврши одређене измене поднетог 
пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности 
планираних у пројекту. 

Комисија за стручну процену и избор пројеката у области 
јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља 
и превенцији болести има право да затражи додатна 
објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом пројекта, 
односно да предложи измену буџета пројекта, уколико сма-
тра да буџет пројекта не одговара планираним активнос-
тима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести је дужна да, у року од 30 
дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног конкурса, 
утврди листу пројеката применом следећих критеријума:

- област у којој се реализује пројекат, дужина трајања 
пројекта, број корисника пројекта и одрживост пројекта,

- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног 
интереса, степен унапређења стања области у којој 
се пројекат спроводи,

- суфинансирање пројекта из других извора: сопствених 
прихода, буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова 
Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и 
друго, у случају недостајућег дела средстава за финан-
сирање пројекта,

- законитост и ефикасност коришћења средстава из 
буџета Града Новог Сада и одрживост ранијих проје-
ката,

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса 
за реализацију активности пројекта,

- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са плани-
раним активностима.

Приликом избора и утврђивања листе пројеката, Коми-
сија ће, са аспекта родне равноправности, нарочито узети 
у обзир пројекте који су на образцу пријаве на јавни кон-
курс означени као пројекти директно усмерени на уна-
пређење и очување здравља жена.

Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs) и на пор-
талу е-Uprava.

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у под-
нете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приго-
вора у року од осам дана од дана објављивања листе проје-
ката.

Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну процену 
и избор пројеката у области јавног здравља којима се допри-
носи промоцији здравља и превенцији болести у року од 
15 дана од дана његовог пријема и одлука Комисије је 
коначна.

XV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести, у року од седам дана од 
дана доношења одлуке о приговору, доставља извештај о 
спроведеном поступку конкурса.

Извештај садржи предлог пројеката за чију реализацију 
би се одобрила средства из буџета Града Новог Сада, са 
износом средстава за реализацију сваког појединачног 
пројекта. 

XVI. На основу извештаја из тачке XV. овог јавног кон-
курса, Градска управа за здравство доставља Градоначел-
нику Града Новог Сада предлог акта о утврђивању проје-
ката за чију реализацију се одобравају средства из буџета 
Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију 
сваког појединачног пројекта.

Градоначелник Града Новог Сада, у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење приговора, доноси акт о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом сред-
става за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће 
се објавити на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs) и на порталу е-Uprava.  

XVII. Пре потписивања уговора о реализацији пројекта 
учесници конкурса којима су одобрена средства за реали-
зацију пројеката достављају: 

- доказ о отвореном посебном наменском рачуну код 
Управе за трезор, који је укључен у консолидовани 
рачун трезора, 

- средство финансијског обезбеђења за реализацију 
активности утврђених пројектом у виду регистроване 
бланко соло менице (оверене печатом и потписане од 
стране овлашћеног лица), са меничним овлашћењем 
- писмом на износ уговорене вредности, са клаузулама 
„неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“, као 
и копију картона депонованих потписа,

- изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта 
нису на други начин већ обезбеђена и о непостојању 
сукоба интереса. 

Образaц изјаве из става 1. алинејa трећа ове тачке може 
се преузети са интернет презентације Града Новог Сада 
(www.novisad.rs), са портала е-Uprava или у Градској управи 
за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 
46, II спрат.

Учесник конкурса у оквиру средстава за реализацију 
пројекта треба да планира и трошкове накнаде за услуге 
платног промета Управе за трезор, у складу са прописима 
којима се уређује наплата ове накнаде.
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XVIII. Учесници конкурса, који остваре право на сред-
ства из буџета Града Новог Сада, обавезни су да набавку 
добара и услуга предвиђених пројектом спроведу у складу 
са законом којим се уређују јавне набавке, ако су испуњени 
услови за спровођење ових посту пака. 

XIX. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести писаним путем ће обавес-
тити учеснике Јавног конкурса који нису остварили право 
на средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО 
Број: XII-51-8/22
28. март 2022. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
мр Драгана Којадиновић, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

203 Решење о продужењу дужности в.д. шефа 
 Службе за заједничке послове
 (Војислав Јоксовић) 367

Градоначелник

204 Решење о давању сагласности да се сред-
 ства обезбеђена Одлуком о буџету Града 
 Новог Сада за 2021. годину пренесу на 
 рачун број: 840-733133843-73 367

205 Решење о давању сагласности да се сред-
 ства обезбеђена Одлуком о буџету Града 
 Новог Сада за 2021. годину пренесу на 
 рачун број: 840-733133843-73 368

206 Решење о давању сагласности да се сред-
 ства обезбеђена Одлуком о буџету Града 
 Новог Сада за 2021. годину пренесу на 
 рачун број: 840-733133843-73   368

207 Решење о давању сагласности да се сред-
 ства обезбеђена Одлуком о буџету Града 
 Новог Сада за 2021. годину пренесу на 
 рачун број: 840-733133843-73  369

208 Решење о давању сагласности да се сред-
 ства обезбеђена Одлуком о буџету Града 
 Новог Сада за 2021. годину пренесу на 
 рачун број: 840-733133843-73 370

209 Решење о образовању Градског штаба 
 за заштиту од пожара стрних усева и  
 жетве у 2022. години 370

210 Решење о именовању председника, за-
 меника председника и чланова Градског 
 штаба за заштиту од пожара стрних усе-
 ва и жетве у 2022. години 371

Градска управа за привреду

211 Одлука о одобравању средстава за спро-
 вођење јавних радова од интереса за 
 Град Нови Сад у 2022. години 372

Градска управа за саобраћај и путеве
212 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Хаџи 
 Рувимова бр. 45 у Новом Саду  375

213 Решење о одређивању паркинг-места за 
 возила особа са инвалидитетом на јавном 
 паркиралишту у Улици Миленка Грчића 
 бр. 25 у Новом Саду   376

214 Решење о одређивању паркинг-места за 
 возила особа са инвалидитетом на јавном 
 паркиралишту у Шафариковој улици бр. 7  
 у Новом Саду   376

215 Решење о одређивању паркинг-места за 
 возила особа са инвалидитетом на јавном 
 паркиралишту у Улици Косте Абрашевића 
 бр. 51 у Новом Саду   376

216 Решење о постављању успоривача бр-
 зине и саобраћајне сигнализације у Ули-
 ци Јована Камбера у Ветернику 377

217 Решење о измени режима саобраћаја на 
 Футошком путу у Новом Саду  377

218 Решење o измени режима саобраћаја у 
 блоку омеђеном Булеваром цара Лазара 
 и улицама Шекспировом, Народног фрон-
 та и Балзаковом у Новом Саду  377

219 Решење о постављању саобраћајне 
 сигнализације на раскрсници Булевара 
 патријарха Павла и Дрварске улице у 
 Новом Саду 378

220 Решење о постављању саобраћајне си-
 гнализације на коловозу саобраћајнице 
 између улица Филипа Вишњића и Вени-
 зелосове у Новом Саду  378

221 Решење о измени и допуни Решења о 
 одређивању општих паркиралишта на 
 територији Града Новог Сада 378

222 Решење о измени и допуни Решења о 
 одређивању посебних паркиралишта 
 на територији Града Новог Сада 379

223 Решење о измени и допуни Решења о 
 одређивању посебних паркиралишта на 
 територији Града Новог Сада 379

224 Решење о измени Решења о одређива-
 њу повремених паркиралишта у непо-
 средној близини Најлон пијаце у Новом 
 Саду  380

225 Решење о одређивању општег паркира-
 лишта на коловозу саобраћајнице између 
 улица Филипа Вишњића и Венизелосове 
 у Новом Саду  380
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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
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226 Решење о одређивању привременог 
 паркиралишта на делу футошког пута 
 у Новом Саду  381

227 Решење о измени Решења о поставља-
 њу заштитних стубића у Тургењевљевој 
 улици у Новом Саду  381

Градска управа за здравство

228 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката удружења, задужбина и 
 фондација у области јавног здравља 
 којима се доприноси промоцији здрав-
 ља и превенцији болести за 2022. годину 381


