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На основу члана 37. 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), на предлог 
Комисије за борбу против дрога, Градско веће Града Новог 
Сада на 131. седници од 7. априла 2022. године доноси

ПРОГРАМ
ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА 

ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се активности на превенцији 
злоупотребе дрога, које ће се реализовати у 2022. години 
путем пројеката који имају за циљ континуирану превенцију 
злоупотребе дрога на територији Града Новог Сада, про-
мовисање живота без дрога и спречавање њеног коришћења. 

2. Средства за реализацију овог програма износе 
3.150.000,00 динара и обезбеђена су Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 56/21 и 7/22).

3. Средства из тачке 2. овог програма распоредиће се за:

1) пројекте промоције здравих стилова живота 
 младих без употребе дрога и промоције 
 волонтерства у превенцији злоупотребе 
 дрога 

Пројекти промоције здравих стилова живота младих, 
без употребе дрога имају за циљ унапређење и очување 
здравља младих и усвајање одговорног понашања у вези 
са здрављем. 

Пројекти промоције волонтерства у превенцији злоупо-
требе дрога имају за циљ промоцију волонтерских актив-
ности и ангажовања шире друштвене заједнице у превен-
цији злоупотребе дрога.

2) пројекте едукације о штетном утицају дрога и 
 превентивним мерама

Пројекти едукације о штетном утицају дрога и превен-
тивним мерама oбухватају:

- едукацију деце предшколског узраста,
- едукацију деце школског узраста и младих,

- едукацију родитеља и старатеља, и
- едукацију запослених у образовању и другим секторима 
укљученим у превенцију зависности од психоактивних 
супстанци.

Едукација деце предшколског узраста има за циљ уна-
пређење менталног здравља деце, подстицање дечијег 
самопоштовања и  заштиту личности од поремећаја 
здравља.

Едукација деце школског узраста и младих има за циљ 
подизање нивоа знања и свести код деце школског узраста 
и младих о штетном утицају и последицама употребе дрога, 
као и едукацију ових лица (едукација вршњачких едукатора) 
о најефикаснијим начинима информисања и мотивисања 
деце школског узраста и младих за правилне изборе и 
одупирање притисцима и изазовима савременог друштва. 
Ови пројекти треба да буду информативног и едукативног 
карактера, да су прилагођени узрасту деце и младих, при-
хватљиви и разумљиви.

Едукација родитеља и старатеља има за циљ едукацију 
родитеља и старатеља о штетним утицајима и последицама 
употребе дрога, њихово оспособљавање за добру комуни-
кацију са децом и јачање способности породице за реша-
вање кризних момената.

Едукација запослених у образовању и другим секторима 
укљученим у превенцију зависности од психоактивних суп-
станци има за циљ подизање нивоа знања васпитача, 
наставника, педагога, психолога и других запослених о 
штетним утицајима и последицама употребе дрога на 
телесно, социјално и ментално здравље деце, као и еду-
кацију ових лица (едукација едукатора) о најефикаснијим 
начинима информисања и мотивисања деце за правилне 
изборе и одупирање притисцима у изазовима савременог 
друштва (едукација за вођење психолошких радионица, 
организовање и спровођење анкета, истраживања и других 
креативних активности којима се доприноси превенцији 
зависности од психоактивних супстанци).

Пројекти едукације из става 1. ове подтачке могу се 
реализовати путем предавања, семинара, вршњачке еду-
кације, пројеката за младе кроз теренски рад, као и путем 
интернета и отворене телефонске линије за давање инфор-
мација о превенцији зависности од дрога, дрогама и њихо-
вој злоупотреби.

3) пројекте вршњачког саветовања младих 
 и чланова њихових породица

Пројекти вршњачког саветовања младих и чланова 
њихових породица имају за циљ да се младима и члановима 
њихових породица пруже адекватни, ефикасни и потпуни 
одговори и савети у вези са штетним утицајем и последи-
цама употребе дрога и превентивним мерама.  
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4) пројекти превенције рецидива, штетних 
 последица коришћења дроге и смањења 
 штете

Активности превенције рецидива, штетних последица 
коришћења дроге и смањења штете имају за циљ да се 
родитељима, старатељима, члановима породице и лицима 
код којих постоји злоупотреба дрога пружи адекватнија, 
ефикаснија и потпунија помоћ у решавању проблема зло-
употребе дрога, односно да се изврши стабилизација њихо-
вог психичког стања, посебно у односу на узимање дрога 
кроз апстиненцију или супституцију, рехабилитацију и 
социјалну реинтеграцију њиховим укључивањем у различите 
облике друштвеног живота, побољшањем квалитета живота 
и смањењем штетних последица проузрокованих кори-
шћењем дрога. 

Циљ ових пројеката је и да се препознају лица код којих 
постоји злоупотреба дрога, а још није развијена зависност, 
као и ефикасно откривање оних којима је потребна стручна 
помоћ, односно да се лица код којих постоји злоупотреба 
дрога мотивишу да прекину или смање узимање дрога, а 
лица која имају развијену зависност да што пре започну 
лечење.

Циљ је и спречавањe последица зависности од дрога, 
првeнствено телесних и психичких болести и криминогеног 
понашања.

Пројекти превенције рецидива, штетних последица 
коришћења дроге и смањења штете се могу реализовати 
кроз рад са зависницима, родитељима, старатељима, чла-
новима породице и лицима код којих постоји злоупотреба 
и/или зависност од дрога, као и путем е-маил саветовања, 
успостављања отворене телефонске линије за давање 
информација о дрогама, њиховој злоупотреби и лечењу.

5) пројекте обележавања значајних датума 
 и  израде и дистрибуције едукативног и 
 промотивног материјала

Пројекти обележавања значајних датума и израде и 
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су 
пројекти који имају за циљ обележавање значајних датума 
(светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду и 
дистрибуцију едукативног и промотивног материјала ради 
упознавања грађана Града Новог Сада са превентивним 
мерама и штетним утицајима и последицама злоупотребе 
дрога.

4. Овај програм реализује Комисија за борбу против 
дрога у складу са Правилником о начину и поступку доделе 
средстава из буџета Града Новог Сада за програме и 
пројекте из области здравства.

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

6. Комисија за борбу против дрога подноси Градском 
већу Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији 
овог програма.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 51-9/2022-II
7. април 2022. године
НОВИ САД

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

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр, 
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 3. став 2. Одлуке о 
отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/15, 
8/16, 74/16, 38/18, 45/18 и 31/19), Градско веће Града Нoвог 
Сада на 131. седници од 7. априла 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 

ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЗА 2022. ГОДИНУ

I. У Решењу о Програму отуђења грађевинског земљишта 
за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
2/22, 8/22 и 9/22 – испр.) у Програму отуђења грађевинског 
земљишта за 2022. годину, који чини саставни део Решења 
у Табели: „I. Програм отуђења грађевинских парцела у 
својини Града Новог Сада“, после тачке 45. додају се тач. 
од 46. до 49. које гласе:

„

46. Каћ – ул. Стефана Немања 428/34 Каћ 863 породично становање
од П до По+П+1, 
Су+П+Пк или 
П+1+Пк

47. Ченеј – ул. Ратарска 241/2 Ченеј 1.413 породично становање до П+Пк

48. Петроварадин – ул. 
Тунислава Пауновића 1930/6 Петроварадин 369 породично становање од П до П+1+Пк

49. Адице – ул. Бањалучка 2478/45 Ветерник 479 верски објекат
„

II. У Табели: „II. Програм отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада“, после тачке 22. додају се тач. 
од 23. до 26. које гласе:
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„

23. Сремска Каменица – ул. 
Војинова 5613/2 Сремска 

Каменица 85 породично становање од П+Пк до Су+П+1+Т

24. Клиса – ул. Клиса 6 81/12 Нови Сад I 143 породично становање до П+1+Пк

25. Телеп – ул. Петефи 
Шандора бр. 133 7830/3 Нови Сад II 33 породично становање До П+1+Пк

26. ул. Дожа Ђерђа бр. 66 3532/6 Нови Сад II 33
Вишепородично 

становање средњих 
густина

П+2+Пк

„

III. У Табели: „III. Програм отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу 
објекта и формирања грађевинске парцеле“,  после тачке 11. додају се тач. од 12. до 14. које гласе:
„

12. Адице – ул. Јована Бјелића 
бр. 13 3732/14 Ветерник 464 породично становање

изграђен је породични 
стамбени објекат 
спратности По+П+1

13. Руменка – ул. Доситеја 
Обрадовића бр. 101 293/2 Руменка 1.004 породично становање

изграђен је породични 
стамбени објекат 
спратности П+1 и 
помоћни објекат 
спратности П

14.
Сремска Каменица – ул. 
Светозара Марковића бр. 
26

4355/2 Сремска 
Каменица 5 породично становање изграђен је парохијски 

дом спратности По+П
„

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 351-1/2022-184-II
7. април 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

231
На основу члана 12. став 2. Правилникa o начину и 

поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
7/18 и 2/19), Градско веће Града Новог Сада, на 131. сед-
ници од 7. априла 2022. године, доноси
                                               

З А К Љ У Ч А К

I. У складу са тачком I. Јавног конкурса за доделу сред-
става из буџета Града Новог Сада за финансирање или 
суфинансирање програма удружења грађана у области 
социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад, 
за 2022. годину, број: ХIII-2455/2021-1 од 30.12.2021. године, 
утврђују се програми удружења грађана из тачке I. подтач. 
2, 3, 4. и 5. Јавног конкурса и одобравају се средства за 
њихову реализацију из буџета Града Новог Сада за 2022. 
годину, у износу од 35.000.000,00 динара, и то:

2. Програми дневне подршке у заједници (15.000.000,00 дин.) 15.000.000,00

1. Социо-Психотерапијски клуб лечених 
алкохоличара „Дунав″ Пројекат број 1 - Рад клуба 58 150.000,00

2. ХРИО - Христова иновативна 
организација за помоћ Центар за ментално здравље 64 200.000,00

3. Удружење дистрофичара Јужнобачког 
округа Подршка породицама дистрофичара 96 1.500.000,00

4.
ЦИОР - Центар за Инклузивну Обуку и 
Рекреацију особа са инвалидитетом - 

ЦИОР 

Дневни боравак, обука и инклузивна 
рекреација уз воду и на води особа са 

инвалидитетом
57 150.000,00
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5. Удружење грађана „Мали људи – 
велика одговорност“ Дечији интернет 67 250.000,00

6. Удружење ваздухопловаца Војводине 
- Секција Нови Сад Социјализација старијих чланова удружења 56 150.000,00

7.
Удружење за помоћ ментално 

недовољно развијеним особама Града 
Новог Сада МНРО

Дневни боравак за ментално недовољно 
развијене особе преко 27 година 98 2.200.000,00

8. Удружење Црвена линија Дневни центар за особе које живе са ХИВ-ом и 
едукација локалне заједнице 65 250.000,00

9. Удружење за помоћ зависницима и 
бившим зависницима РЕСТАРТ Бирај слободу 2022 93 1.300.000,00

10. Удружење грађана „ЗЕМЉА ЖИВИХ“ Живот у земљи живих 90 900.000,00

11. Колпинг Друштво Србије Помоћ и подршка тешко покретним и 
непокретним старијим суграђанима 64 200.000,00

12. УДРУЖЕЊЕ НОВОСАДСКИ ЦЕНТАР Плави круг – родитељи и деца са дијабетесом 77 300.000,00

13. Удружење за подршку особама са 
Даун синдромом Нови Сад

Подршка осамостаљивању особа са 
интелектуалним инвалидитетом 55 150.000,00

14. Удружење Снага породице Теренски рад - Outreach 88 500.000,00

15. Хуманитарно удружење "WILSON" Континуирана помоћ оболелим од Вилсонове 
болести и њиховим ближњима 63 200.000,00

16. Друштво за подршку особама са 
аутизмом Града Новог Сада Нисте сами 53 100.000,00

17. Клуб лечених алкохоличара „Грбавица“
Основни терапијски рад кла „Грбавица“ и 
комунални трошкови за простор (за сва три 

новосадска клуба)
85 400.000,00

18. Удружење грађана „Институт за 
европске вредности“ Здравље посебно потребно 75 300.000,00

19. Удружење грађана „Институт за 
безбедност у саобраћају“ Безбедно за све 82 350.000,00

20. Хуманитарна организација "Владика 
Платон Атанацковић" „Пружам ти руку да ниси сам 4“ 86 500.000,00

21. Удружење грађана "ЗЕМЉАНИН" Боље спречити него лечити 78 340.000,00

22. Удружење грађана „Грађанин“ Радим и вредим 83 360.000,00

23. Удружење пензионера Града 
Новог Сада Дневни центар за стара лица 89 600.000,00

24. Омладина ЈАЗАС Нови Сад

Програм дневне подршке особама које живе 
са ХИВ-ом, МСМ, СР и младим Ромима, у 
оквиру клуба и теренског рада, у циљу 

унапређења и побољшања положаја живота

73 300.000,00

25. Удружење грађана „Мидеј“ „Ниси ин са флашом“ 81 350.000,00

26. „Шанса НС“ „Корак напред“ 80 350.000,00

27. Удружење грађана „Филантроп“ Пандемија трећег доба 79 350.000,00

28. Кренимо заједно Путевима социјалне интеграције 64 200.000,00

29. Удружење студената Републике 
Српске у Србији – Нови Сад Стоп алкохолу 84 400.000,00
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30. „ЗЛАТНА ЛУЧА“ „Помозимо слепима“ 60 200.000,00

31. „ЖИВОТ – удружење грађана за борбу 
против ретких болести код деце“ База ретких болести 2022 94 1.500.000,00

3.  Програми подршке за самосталан живот у друштву особа са инвалидитетом 
     (5.000.000,00 дин.) 5.000.000,00

1. Друштво тумача и преводилаца за 
знаковни језик

Преводилачки сервис за знаковни језик за 
глуве и наглуве особе 62 300.000,00

2. Центар "ЖИВЕТИ УСПРАВНО"
СЕРВИС ПЕРСОНАЛНЕ  АСИСТЕНЦИЈЕ ЗА 
ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У НОВОМ 
САДУ И ИСКУСТВЕНА (PEER) ПОДРШКА

98 3.000.000,00

3. КОМШИЈСКО ЕКОНОМСКО 
УДРУЖЕЊЕ - КЕУ Покренимо се комшијски 90 400.000,00

4.
Удружење „Центар за унапређење 
друштвених односа и стратешке 

пројекте“ - ЦЕНТРУС

Едукација и подршка при дигиталном 
описмењавању особа са инвалидитетом 95 500.000,00

5. Локална асоцијација за развој 
грађанске економије - ЛАРГЕ Креативна радионица 85 400.000,00

6. Удружење „ЛАЈФ“ „Ја могу“ 85 400.000,00

4. Програми подршке породици са децом (2.000.000,00 дин.)  2.000.000,00

1. Мала срећна колонија, Центар да децу 
и омладину Играм се и учим 77 250.000,00

2. Центар за производњу знања и 
вештина

Заједно у инклузији - подршка раном развоју и 
укључивању у систем предшколског 

васпитања и образовања
98 450.000,00

3. Удружење Снага породице
Породични сарадник - психосоцио-едукативна 
подршка ромским породицама за укључивање 

деце у систем образовања
96 450.000,00

4. Health Life Center Равноправни родитељ 61 200.000,00

5. ОБРОК ЗА ПОРОДИЦУ 3М Оброк за породицу 3М – Оброк више 80 400.000,00

6. Удружење за промоцију боравка у 
природи „Породица авантура“ Опоравак у природи – предах за родитеље 75 250.000,00

5.  Програми саветодавно-терапијске, социјално-едукативне и 
     рехабилитационо-терапијске подршке (13.000.000,00 дин.)   13.000.000,00

1. Клуб апстинената „Младост“

Продужено лечење, медицинска 
рехабилитација и ресоцијализација лечених 
алкохоличара и едукација о алкохолизму као 

болести зависности

58 150.000,00

2. Удружење грађана "Витезови осмеха" Бесплатне услуге у заједници "за добробит 
породице" 88 500.000,00

3. Хуманитарно еколошка организација 
"Чепом до осмеха"

"Центар подршке социјално угроженим 
групама" 96 1.200.000,00

4. Удружење параплегичара и 
квадриплегичара новосадског региона

"Живот у колицима" опоравак и 
рехабилитација уз реализацију психолошке 

радионице
81 300.000,00

5. Савез са спорт и рекреацију инвалида 
Града Нови Сад

Физичко вежбање особа са инвалидитетом у 
саветодавне-терапијске и социјално-
едукативне сврхе у 2022. години

58
150.000,00
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6. Удружење грађана "Вера, љубав, 
нада" Нови Сад

"ПОКРЕНИ СЕ" -саветовања и оснаживања 
младих са инвалидитетом, сензибилисање 
друштвене заједнице, већа видљивост особа 

са инвалидитетом

72 250.000,00

7.
Удружење дијализираних и 
трансплантираних бубрежних 

инвалида Нови Сад

Како преживети са дијализом и 
трансплантираним бубрегом, а не 

преживљавати
66 200.000,00

8. Удружење "Коцка" Нови Сад Предузетништвом до самосталности 81 300.000,00

9. Удружење "Сунце" за церебралну и 
дечију парализу јужно-бачког округа Лето и ми! 94 1.200.000,00

10. Удружење Превент Психо-социјална помоћ корисницима дрога 79 300.000,00

11. Удружење "НУР - светлост" "За исти циљ" 76 300.000,00

12. Друштво тумача и преводилаца за 
знаковни језик Људске потребе су гласне и у тишини 67 200.000,00

13. Удружење грађана "Добитник" "Превенција породичног насиља у време 
пандемије III" 68  200.000,00

14. Удружење пензионера Града Новог 
Сада

Рехабилитационо-терапијска подршка 
старим лицима  98 5.000.000,00

15. Друштво за борбу против шећерне 
болести Града Новог Сада

Социјално-едукативни и саветодавно-
терапијски рад у Центрима Друштва за борбу 
против шећерне болести Града Новог Сада и 

програми дневне подршке на терену у 
заједници

92 800.000,00

16. Удружење "Хенди Ветерник" Укључи и мене! 81 300.000,00

17. НС СУППОРТ ЦЕНТАР Обука пензионера о новим технологијама 68 200.000,00

18. "КОМШИЈСКО ЕКОНОМСКО 
УДРУЖЕЊЕ - КЕУ" Комшијски 2 72 250.000,00

19. Центар за пружање емотивне подршке 
и превенцију суицида "Срце"

Пружање емотивне подршке социјално 
угроженим групама 66 200.000,00

20. Удружење очева Равноправно родитељство 89 550.000,00

21. Институт за друштвену еманципацију и 
едукацију

"Постпенална подршка - мобилизација и 
активација заједнице"     85 450.000,00

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог 
закључка, планирана су Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 56/21 и 7/22), раздео 15.- ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, глава 15.01, Програм 
11: Социјална и дечија заштита, и то за програме:

− Под редним бројем 2.  Програми дневне подршке 
у заједници, средства су планирана у функцији 
090-Социјална заштита некласификована на другом 
месту, Програмска активност 0902-0016 ПА: Дневне 
услуге у заједници, на позицији буџета 414, извор 
финансирања 01, а по Финансијском плану прихода 
и примања и расхода и издатака Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту за 2022. годину, на пози-
цији 414.01 – Програми дневне подршке у заједници 
удружења грађана од интереса за град Нови Сад, 
економска класификација 4819, у износу од 
15.000.000,00 динара,

− Под редним бројем 3. Програми подршке за само-
сталан живот у друштву особа са инвалидитетом, 
средства су планирана у функцији 090 - Социјална 
заштита некласификована на другом месту, Програм-
ска активност 0902-0021 ПА: Подршка особама са 
инвалидитетом, на позицији буџета 420, извор финан-
сирања 01, а по финансијском плану прихода и при-
мања и расхода и издатака Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту за 2022. годину, на пози-
цији 420.01 – Програми подршке за самосталан живот 
особама са инвалидитетом удружења грађана од 
интереса за Град Нови Сад, економска класифика-
ција 4819, у износу од 5.000.000,00 динара,

− Под редним бројем 4. Програми подршке поро-
дици са децом, средства су планирана у функцији 
040 – Породица и деца, Програмска активност 0902-
0019 ПА: Подршка деци и породици са децом, на 
позицији буџета 407, извор финансирања 01, а по 
финансијском плану прихода и примања и расхода 
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и издатака Градске управе за социјалну и дечију 
заштиту за 2022. годину, на позицији 407.01.01 – Про-
грами подршке породици и деци удружења грађана 
од интереса за Град Нови Сад, економска класифи-
кација 4819, у износу од 2.000.000,00 динара,

− Под редним бројем 5. Програми саветодавно-те-
рапијске, социјално-едукативне и рехабилита-
ционо-терапијске подршке, средства су планирана 
у функцији 090- Социјална заштита некласификована 
на другом месту, Програмска активност 0902-0017 
ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 
услуге, на позицији буџета 416, извор финансирања 
01, а по Финансијском плану прихода и примања и 
расхода и издатака Градске управе за социјалну и 
дечију заштиту за 2022. годину, на позицији 416.01 
– Програми саветодавно-терапијске и социјално-еду-
кативне подршке удружења грађана од интереса за 
Град Нови Сад, економска класификација 4819, у 
износу од 13.000.000,00 динара.

III. Средства за реализацију програма утврђених овим 
закључком, пренеће се на основу уговора који са удру-
жењем закључи начелник Градске управе за социјалну и 
дечију заштиту, у складу са чланом 13. став 1. Правилника 
o начину и поступку доделe средстава из буџета Града 
Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма 
удружења грађана у области социјалне заштите који су од 
интереса за Град Нови Сад.

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

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

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

       - Сектору за трезор,
       - Сектору за буџет.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 555/2022-II
7. април 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

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

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада на 131. седници одржаној 7. априла 
2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ 
ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ И 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНЕ СТУДИЈЕ 
ГРАДА НОВОГ САДА „АНАЛИЗА И 

РЕВИЗИЈА СМАРТ ПЛАНА“

I. Овим решењем образује се Стручни тим за праћење 
израде и реализције саобраћајне студије Града Новог Сада 
– „АНАЛИЗА И РЕВИЗИЈА СМАРТ ПЛАНА“ (у даљем тексту: 
Стручни тим).

II. Задатак Стручног тима је да стручно прати и усме-
рава рад извршиоца са којим ће Градска управа за сао-
браћај и путеве као наручилац, након спроведеног поступка 
јавне набавке закључити уговор о изради саобраћајне сту-
дије Града Новог Сада – „АНАЛИЗА И РЕВИЗИЈА СМАРТ 
ПЛАНА“ и да врши стручну контролу достављених извештаја 
по фазама извршења предметног уговора.

Стручни тим, у складу са позитивним прописима и пра-
вилима струке прати реализацију и иницира измене студије 
из става 1. ове тачке, прати рокове који ће се одредити 
уговором за израду ове студије и предлаже компаративну 
анализу претходног и постојећег стања саобраћајног сис-
тема, преглед и анализу претходно дефинисаних актив-
ности кроз акционе планове, те предлаже ревизију акцио-
них планова уколико се утврде утицајне промене у сао-
браћајном систему на територији Града Новог Сада, што 
је предмет и циљ ове студије.

III. Стручни тим има председника и четири члана.

IV. У Стручни тим се именују:

за председника:

- мр Александар Јевђенић, Јавно предузеће „Урбанизам“ 
Завод за урбанизам Нови Сад,

за чланове:

- мр Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за 
саобраћај и путеве,

- Србислав Гуглета, Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције,

- Пањковић Александар, Јавно предузеће „Урбанизам“ 
Завод за урбанизам Нови Сад, и

- Биљана Стојковић, Јавно градско саобраћајно преду-
зеће „Нови Сад“, Нови Сад.

V. Извршилац подноси Стручном тиму извештаје о пре-
дузетим активностима ради провере и верификације добије-
них резултата за сваку фазу израде Студије „АНАЛИЗА И 
РЕВИЗИЈА СМАРТ ПЛАНА“ појединачно.

VI. Стручне и административне послове за потребе 
Стручног тима, обављаће Градска управа за саобраћај и 
путеве.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 34-1854/2022-II
7. април 2022. године
НОВИ САД

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

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада на 131. седници одржаној 7. априла 
2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА 
РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ КАТАСТРА 
ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА

I. Овим решењем образује се Радна група за израду 
катастра путеве на територији Града Новог Сада (у даљем 
тексту: Радна група).

II. Задатак Радне групе је да припреми пројектни зада-
так, прати и координира израду катастра путеве, верифи-
кује завршетке појединих фаза у пројекту, као и пројекта у 
целини (у даљем тексту: Пројекат).

По изради и верификацији Пројекта из става 1. ове тачке 
Радна група престаје са радом и Пројекат доставља надлеж-
ној управи.

III. Радна група има председника, осам чланова и секре-
тара.

IV. У Радну групу се именују:

за председника: 
 Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада;

за чланове:
1. мр Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за 

саобраћај и путеве;
2. Србислав Гуглета, Градска управа за грађевинско 

земљиште и инвестиције;
3. Ранко Обрадовић, Градска управа за грађевинско 

земљиште и инвестиције;
4. Александар Јевђенић, Јавно предузеће „Урбанизам“ 

Завод за урбанизам Нови Сад;
5. Александар Пањковић, Јавно предузеће „Урбанизам“ 

Завод за урбанизам Нови Сад;
6. Синиша Вујиновић, в.д. заменика начелника Градске 

управе за инспекцијске послове;
7. Миленко Берић, Градска управа за инспекцијске 

послове;
8. Иван Петровић, Јавно комунално предузеће „Пут“ 

Нови Сад;

за секретара: 
Александар Белић, Скупштина Града Новог Сада.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 34-2039/2022-II
7. април 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

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

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 131. седници од 07. априла 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ТОМАШ др ЛИДИЈА, поставља се за в.д. начелника 
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, почев од 
13. априла 2022. године, до постављења начелника Град-
ске управе за социјалну и дечију заштиту, 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 Томаш др Лидија, у време постављања 
за вршиоца дужности има статус службеника и положен 
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
произилази да испуњава услове за постављење за вршиоца 
дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је 
одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД             
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-20/с
7. април 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 54. 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), на предлог 
Савета за праћење кретања оболевања од хроничних неза-
разних болести становништва Града Новог Сада, Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

П Р О Г Р А М
ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ 

БОЛЕСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се активности на превенцији 
хроничних незаразних болести, које ће се реализовати у 
2022. години путем пројеката који имају за циљ промоцију 
здравља и превенцију и контролу хроничних незаразних 
болести у општој популацији и високо ризичним категоријама 
становништва Града Новог Сада. 

2. За реализацију овог програма средства су планирана 
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", бр. 56/21 и 7/22), у укупном 
износу од 3.500.000,00 динара.

3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се 
за:

1)  пројекте превенције и контроле 
  кардиоваскуларних болести 

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних 
болести имају за циљ:

- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције кардиоваскуларних болести, 

- откривање раних симптома и постављање ране дија-
гнозе, 

- повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих 
стилова живота и повећању одговорности за сопствено 
здравље чиме се доприноси унапређењу здравственог 
стања становништва Града Новог Сада. 

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних 
болести имају за циљ и  едукације и обуке грађана Града 
Новог Сада за пружање прве помоћи у случају акутног 
срчаног застоја чиме се повећава шанса за преживљавање 
и смањује стопа смртности и компликација у случају акут-
ног срчаног застоја, као и едукације здравствених радника 
у циљу унапређења знања и вештина из ове области.

2) пројекте превенције и контроле дијабетеса
Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за 

циљ:
- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције дијабетеса,

- откривање раних симптома и постављање ране дија-
гнозе,

- евидентирање грађана Града Новог Сада са повећаним 
факторима ризика за настанак дијабетеса и њихово 
увођење у превентивне програме здравствених уста-
нова, 

- повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих 
стилова живота и повећању одговорности за сопствено 
здравље чиме се доприноси унапређењу здравственог 
стања становништва Града Новог Сада.

Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за 
циљ и едукације здравствених радника у циљу унапређења 
знања и вештина из дијабетологије.

3) пројекте превенције и контроле малигних болести
Пројекти превенције и контроле малигних болести имају 

за циљ:
- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције малигних болести,

- откривање раних симптома и постављање ране дија-
гнозе и 

- промоцију здравих животних навика и здравих стилова 
живота као основ превенције настанка болести.

Пројекти превенције и контроле малигних болести имају 
за циљ и едукације здравствених радника у циљу 
њиховог информисања и усвајања нових знања и 
вештина ради успостављања ефикасне превенције, 
дијагностике и лечења.

4)  пројекте превенције и контроле хроничне 
  опструктивне болести плућа

Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне 
болести плућа имају за циљ:

- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције хроничне опструктивне боле-
сти плућа,

- откривање раних симптома и постављање ране дија-
гнозе.

Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне 
болести плућа имају за циљ и  едукације здравствених 
радника о актуелним ставовима и специфичним препо-
рукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и лечење 
хроничне опструктивне болести плућа.

5)  пројекте превенције и контроле болести 
  мишићно-коштаног система

Пројекти превенције и контроле болести мишићно-ко-
штаног система имају за циљ:

- откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције болести мишићно-коштаног 
система,

- откривање раних симптома и постављање ране дија-
гнозе.

Пројекти превенције и контроле болести мишићно-ко-
штаног система имају за циљ и  едукације здравствених 
радника о актуелним ставовима и специфичним препо-
рукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и лечење 
болести мишићно-коштаног система.

6)  пројекте превенције, раног откривања и контроле 
  метаболичких и ендокринолошких обољења 
  услед изложености ендокриним дисрупторима 

Пројекти превенције, раног откривања и контроле мета-
боличких и ендокринолошких обољења услед изложености 
ендокриним дисрупторима имају за циљ:
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- откривање степена изложености ендокриним дисрупто-
рима у популацији адолесцената, трудница и одраслих 
особа на територији Града Новог Сада,

- откривање утицаја ендокриних дисруптора на факторе 
ризика за развој метаболичких и ендокринолошких 
обољења,

- повећање активног учешћа грађана у усвајању знања 
о потенцијалним изворима изложености ендокриним 
дисрупторима и повећању одговорности за очување 
и унапређење стања животне средине чиме се допри-
носи и унапређењу и очувању здравља становништва 
и превенцији развоја ових поремећаја на територији 
Града Новог Сада.

Пројекти превенције, раног откривања и контроле мета-
боличких и ендокринолошких обољења услед изложености 
ендокриним дисрупторима имају за циљ и едукацију здрав-
ствених радника у циљу унапређења знања и вештина из 
области утицаја животне средине на здравље.

4. Избор пројеката из тачке 3. овог програма и реали-
зацију Програма врши Савет за праћење кретања оболе-
вања од хроничних незаразних болести становништва 
Града Новог Сада у складу са Правилником о начину и 
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства.

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

6. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада под-
носи Градоначелнику Града Новог Сада годишњи извештај 
о реализацији овог програма.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-10/2022-II
12. април 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 54. 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), на предлог 
Градског одбора за пронаталитетну популациону политику, 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

П Р О Г Р А М
ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ 

ПОЛИТИКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се активности пронатали-
тетне популационе политике, које ће се реализовати у 2022. 
години путем пројеката који имају за циљ усвајање потреб-
них знања из области заштите и унапређења репродукти-

вног здравља, као и подстицање примене развојно приме-
реног и одговорног понашања и изградњу одговорног односа 
према планирању породице.

2. За реализацију овог програма средства износе 
16.000.000,00 динара и планирана су Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 56/21 и 7/22).

3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се 
за:

1)  пројекте едукације младих о репродуктивном 
 здрављу 
Пројекти едукације младих имају за циљ усвајање здра-

вих стилова живота, очување здравља и правилан развој 
младих путем изградње позитивних ставова према породици 
и рађању, њихово информисање о променама које се деша-
вају у пубертету у циљу едукације о безбедном сексуалном 
понашању и заштити репродуктивног здравља, као и моти-
висање младих за одговорно и безбедно сексуално пона-
шање.

2) пројекте заштите репродуктивног здравља

Пројекти заштите репродуктивног здравља имају за 
циљ:

- очување, унапређење и заштиту репродуктивног 
здравља жена у репродуктивном периоду како би се 
свакој трудници, породиљи и новорођенчету обезбедио 
највиши могући степен здравствене заштите, и

- очување, унапређење и заштиту репродуктивног и 
сексуалног здравља младих.  

4. Избор пројеката из тачке 3. овог програма и реали-
зацију Програма врши Градски одбор за пронаталитетну 
популациону политику, у складу са Правилником о начину 
и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства. 

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

6. Градски одбор за пронаталитетну популациону поли-
тику подноси Градоначелнику Града Новог Сада годишњи 
извештај о реализацији овог програма.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-11/2022-II
12. април 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда 

за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Буга-
риновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду 
(„Службени лист Општине Нови Сад“, број 11/78 и „Службени 
лист Града Новог Сада“, број 49/07), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси
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РЕШЕЊЕ
I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о финансијском 
пословању Фонда за унапређење вокалне уметности мла-
дих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Ка-
лин“ у Новом Саду у периоду од 1.01.2021. до 31.12.2021. 
године, који је усвојио Управни одбор Фонда за унапређење 
вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке 
Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду на XXV седници 
одржаној 31. марта 2022. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-5/2022-7-II
13. април 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 10. Правилника о суфинансирању про-

грама и пројеката из области заштите животне средине 
(„Службени лист Града Новог Сада'', број 45/14), на пред-
лог в.д. начелника Градске управе за заштиту животне 
средине, Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 

2022. ГОДИНУ

I. Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног 
конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма 
и пројеката из области заштите животне средине на тери-
торији Града Новог Сада за 2022. годину (у даљем тексту: 
Комисија) .

II. Задатак Комисије је да:

− испита благовременост и уредност поднетих пријава,
− прегледа и оцени све предлоге програма и пројеката 

пријављених на Јавни конкурс,
− сачини записник о благовремености и уредности 

поднетих пријава, и о прегледу и оцени пријављених 
програма и пројеката, 

− сачини предлог Листе вредновања и рангирања 
пријављених програма и пројеката и објави је на 
интернет страници Градске управе за заштиту 
животне средине, у року од 60 дана од дана истека 
рока за подношење пријава,

− донесе одлуку о приговору на предлог Листе вред-
новања и рангирања пријављених програма и проје-
ката у року од седам дана од дана пријема приговора,

− достави Градоначелнику Града Новог Сада извештај 
о спроведеном поступку Јавног конкурса са запис-
ником и предлогом Листе вредновања и рангирања 
пријављених програма и пројеката са висином сред-
става за сваки од предложених програма и пројеката, 
као и предлог закључка о избору програма и проје-
ката са износом средстава за суфинансирање, у року 
од 15 дана од дана доношења Листе, и

− прати реализацију уговора који су закључени са корис-
ницима средстава и о томе обавештава начелника 
Градске управе за заштиту животне средине.

III. Комисија има председника, заменика председника, 
два члана и два заменика члана.

IV. У Комисију се именују:

-  Председник 
Јелена Шимала, саветник у Градској управи за заштиту 
животне средине

- Заменик председника 
Бојана Пађен, самостални саветник у Градској управи 
за заштиту животне средине

- Члан
Мирјана Неорчић, самостални саветник у Градској 
управи за заштиту животне средине

- Заменик члана 
Мајида Лубура, саветник у Градској управи за заштиту 
животне средине

- Члан
Јелена Моравски, самостални саветник у Градској 
управи за заштиту животне средине

- Заменик члана
Мирослава Јоксимовић, саветник у Градској управи за 
заштиту животне средине

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2022-29-II
8. април 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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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 СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ 

''ПАРК ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ 
КАМЕНИЦИ'' ЗА 2022. ГОДИНУ

 I.  Даје се сагласност на Програм управљања Споме-
ником природе ''Парк института у Сремској Каменици'' за 
2022. годину, који је усвојио Управни одбор Установе зајед-
ничких послова института у Сремској Каменици, на 95. 
редовној седници, одржаној 10. марта 2022. године., а у 
циљу остваривања Планa управљања Споменикa природе 
''Парк института у Сремској Каменици'' за период 2017. – 
2027. 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 ''Парк 
института у Сремској Каменици'' за 2022. годину садржан 
је у члану 54. став 4. Закона о заштити природе, којим је 
утврђено да се планови управљања заштићеним подручјем 
остварују годишњим програмима управљања на које саглас-
ност даје орган надлежан за послове заштите животне 
средине јединице локалне самоуправе и у члану 11. став 
1. алинеја 12. Одлуке о градским управама Града Новог 
Сада где је дефинисано да се у Градској управи за заштиту 
животне средине обављају и послови који се односе на 
давање сагласности на годишње програме управљања 
заштићеним подручјем.

Скупштина Града Новог Сада је на X седници од 18. 
новембра 2016. године донела Одлуку о проглашењу Спо-
меника природе ''Парк института у Сремској Каменици'' 
заштићеним подручјем (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 71/16), a у циљу очувања богатства дендрофлоре, као 
и његове аутентичности, интегралности, пејзажне атрак-
тивности и изузетног значаја за стварање повољне микро-
климе и побољшање квалитета ваздуха и животне средине 
у непосредној околини института.

Истом одлуком утврђени су режими заштите и прописане 
мере заштите које доприносе очувању и унапређењу 
заштићеног подручја, а управљање Спомеником природе 
''Парк института у Сремској Каменици'' поверено је Установи 
заједничких послова института у Сремској Каменици, Срем-
ска Каменица.

Установа заједничких послова института у Сремској 
Каменици, као управљач горе наведеног заштићеног под-
ручја, је донела План управљања Споменикa природе ''Парк 
института у Сремској Каменици'' за период 2017. – 2027. 
године, на који је сагласност дала Градска управа за заштиту 
животне средине, по прибављеном мишљењу Покрајин-
ског завода за заштиту природе.

У циљу остваривања горе наведеног Плана Управни 
одбор Установа заједничких послова института у Сремској 
Каменици је усвојио Програм управљања Споменика при-
роде ''Парк института у Сремској Каменици'' за 2022. годину, 
који је Установа заједничких послова института у Сремској 
Каменици доставила Градској управи за заштиту животне 
средине, на сагласност.

У поступку разматрања достављеног Програма упра-
вљања Споменика природе ''Парк института у Сремској 
Каменици'' за 2022. годину утврђено је да је исти усклађен 
са Законом о заштити природе, Одлуком о проглашењу 
Споменика природе ''Парк института у Сремској Каменици'' 
заштићеним подручјем и Планом управљања Споменикa 
природе ''Парк института у Сремској Каменици'' за период 
2017. – 2027. године, а да су планиране активности у 2020. 
години у функцији заштите и очувања природног добра.

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: 03-019-789/2 од 05. априла 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-501-2/2022-24
12. април 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр 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 ("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
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РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА 

ЗА БИЦИКЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА 

I. Одређују се општа паркиралишта за бицикле на сле-
дећим локацијама у Новом Саду:

− Пастерова улица бр. 4,
− Улица Игњата Павласа бр. 4,
− угао улица Мише Димитријевића и браће Рибникар,
− Крилова улица,
− Хиландарска улица бр. 9,
− Улица војводе Мишића преко пута бр. 30,
− Улица браће Јовандић бр. 7,
− Улица Бате Бркића бр. 4,
− Трг Марије Трандафил бр. 13,
− Улица Берислава Берића бр. 12,
− Улица Новосадског сајма бр. 5 и
− Војвођанска улица бр. 1

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг 
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис), да 
паркиралишта из тачке I. овог решења уреди, опреми и 
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном 
пројекту број ПС0534 из фебруара 2022. године.

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 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-34-2346/2022
6. 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, 42/18, 
59/18, 61/2019, 9/2021 и 24/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ 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 III. алинеја један мења се и гласи:

„- паркиралишта из тачке I. став 1. подтачка један овог 
решења, уреди, опреми и обележи према Пројектима тех-
ничког регулисања саобраћаја: број 3121 из априла 2007. 
године, који је израдила Служба за развој и управљање 
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ 
у Новом Саду, број ПС0348 из новембра 2017. године који 
је израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад и број С-35/22 
из фебруара 2022. године који је израдило Одељење за 
развој и управљање саобраћајем Градске управе за грађе-
винско земљиште и инвестиције,“.

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

- да постави саобраћајну сигнализацију у улици Др Ивана 
Рибара у складу са Пројектом број С-35/22 из септембра 
2021. године који је израдило Одељење за развој и упра-
вљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

III. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције да наведене промене 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације. 

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

V. Рок за извршење овог решења је 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-34-2408/2022
8. 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, 42/18, 
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“, број 11/22), у тачки IV. подтачка 86. се мења и гласи:
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„86. у Улици браће Јовандић, са 182 паркинг-места према 
пројектима број ПС0222-01 из јануара 2017. године, ПС0346 
из октобра 2017. године и ПС0345-02 из марта 2022. године 
које је израдио „Паркинг сервис“,“.

Тачка VIII се мења и гласи:
„На свим паркиралиштима из тачке III, IV и V. важи зон-

ска карта одговарајуће зоне.
Поред зонске карте, на делу паркиралишта из тачке IV. 

подтачка 29, 38 и 47. према Пројекту број ПС0158-01 из 
октобра 2016. године, на делу паркиралишта тачке IV. 
подтачка 8. према Пројекту број ПС0233-02 из септембра 
2020. године, на делу паркиралишта из тачке IV. подтачка 
72. према Пројекту број ПС0477-1 из фебруара 2022. године, 
као и на свим паркиралиштима у тачки V. важи и дневна 
карта, у свему према саобраћајној сигнализацији из наве-
дених пројеката.“

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

• 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-34-2396/2022
8. 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, 42/18, 
59/2018, 61/2019, 9/2021 и 24/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ 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“, број 11/22), у тачки III. подтачка 6. се мења и гласи:

„6. на Булевару Михајла Пупина, са 126 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0295-01 од 9.3.2021. године који је 
израдио Паркинг сервис, Пројекту број С-495/18 од 
13.12.2018. године који је израдила Градска управа за 
грађевинско земљиште и инвестиције, Одељење за развој 
и управљање саобраћајем и Пројектом бр. ES 0104/22-TRS 
из марта 2022. године, које је израдио AG-UNS 
ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI INSTITUT DOO NOVI 
SAD“.

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

• 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 21.4.2022. 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-34-2480/2022
12. 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 У ДВОРИШНОМ ДЕЛУ 
УЛИЦЕ КОСАНЧИЋ ИВАНА БРОЈ 13 У 

НОВОМ САДУ

I. Одређује се привремено паркиралиште за путничке 
аутомобиле у дворишном делу улице Косанчић Ивана број 
13 у Новом Саду (у даљем тексту: паркиралиште), на катас-
тарским парцелама број 7228/2, 7229, 7230/4, 7231/1, 7231/3, 
7231/4, 7231/5, 7233/1, 7233/3, 7235 и 7237 К.О. Нови Сад 
I до привођења парцела намени утврђеној урбанистичким 
планом.
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Паркиралиште из става 1. ове тачке ће се користити као 
посебно паркиралиште које припада Плавој зони.

Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг сер-
вис“ Нови Сад:

• паркиралиште уреди, опреми и да постави саобраћајну 
сигнализацију у складу са саобраћајним пројектом и

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

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

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

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

V.  Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о одређивању привременог паркиралишта у дворишном 
делу улице Косанчић Ивана број 13 у Новом Саду („Сл. 
лист Града Новог Сада“, бр. 50/2013).

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-34-2395/2022
8. 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 РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 
РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ОМЛАДИНСКОГ 

ПОКРЕТА И ПАРИСКЕ КОМУНЕ У 
НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја на раскрсници 
улица Омладинског покрета и Париске комуне у Новом 
Саду.

II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се 
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 

број: С-096/22 од 31.3.2022. године које је израдило 
Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске 
управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

III. Градска управа за грађевинско земљиште и инвес-
тиције организује реализацију тачке I. овог решења.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2345/2022
6. 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 РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 

ВИШЕ ЛОКАЦИЈА У КОВИЉУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја на више лока-
ција у Ковиљу.

II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се 
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 
број: С-499/21 из марта 2022. године које је израдило 
Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске 
управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

III. Градска управа за грађевинско земљиште и инвес-
тиције организује реализацију тачке I. овог решења.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2393/2022
8. 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 РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 
МОСТУ ПРЕКО КАНАЛА НА СТАРОМ 

КАЋКОМ ПУТУ У КАЋУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја на мосту преко 
канала на Старом каћком путу у Каћу.

II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се 
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 
број: С-094/22 из марта 2022. године које је израдило 
Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске 
управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

III. Градска управа за грађевинско земљиште и инвес-
тиције организује реализацију тачке I. овог решења.

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

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2392/2022
8. 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 САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА 
ЗАБРАНА ЗАУСТАВЉАЊА И ПАРКИРАЊА 
НА ПЛАТОУ КОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ 

У НОВОМ САДУ

I. Oдређује се постављање саобраћајног знака забране 
заустављања и паркирања на платоу код железничке ста-
нице у Новом Саду.

II. Саобраћајни знак забране заустављања и паркирања 
се поставља у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 
број: ПС0148-04 из марта 2022. године, који је израдило 
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“.

III. Градска управа за грађевинско земљиште и инвес-
тиције организује реализацију тачке I. овог решења.

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

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2394/2022
8. 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 

23. став 2. Одлуке о такси превозу на територији Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 12/2019, 
13/2019 – испр., 20/2019 – испр., 31/2019, 61/2019, 1/2020 
– испр., 55/2020, 24/2021 и 51/2021), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
ТАКСИ СТАЈАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању такси стајалишта на терито-
рији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 37/19, 54/19 и 61/2020), у табели се тачка 32. и рубрика 
„УКУПНО“ мењају и гласе:

„32. Булевар Михајла Пупина – 20“ и
„УКУПНО – 394“.
Тачка 2. се мења и гласи:
„Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 

сервис“ Нови Сад да изврши усклађивање вертикалне и 
хоризонталне саобраћајне сигнализације и опремање неу-
ређених такси стајалишта адекватном подлогом, у свему 
према Саобраћајно-техничким условима за оптимално 
организовање ауто-такси превоза на територији Града 
Новог Сада у 2014. години, број 8472 од 20.5.2014. године, 
које је израдило Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ 
у Новом Саду, техничким регулисањем саобраћаја ПС0408 
од јуна 2019. године, ПС0408-01 из октобра 2019. године 
и ПС0408-03 из новембра 2020. године, које је израдило 
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад и 
Пројектом бр. ES 0104/22-TRS из марта 2022. године, које 
је израдио AG-UNS ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI 
INSTITUT DOO NOVI SAD.“.

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

• Такси стајалиште из тачке I. став 1. алинеја 1. уреди, 
опреми и да постави саобраћајну сигнализацију у 



18. април 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 13 – страна 403.    

складу са саобраћајним пројектом бр. ES 0104/22-TRS 
из марта 2022. године.

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 21.4.2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2481/2022
12. 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 ("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 ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ЈАВНИМ 
ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању паркинг-места за возила 
особа са инвалидитетом на јавним паркиралштима на тери-
торији Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 
60/2014, 6/2015, 49/2015, 52/2015 и 38/2019), у тачки I. 
подтачка 18. се брише, а досадашње подтачке 19. до 97. 
постају подтачке 18. до 96.

У тачки II. речи: „4654 од 30.12.2009. године,“ се бришу.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад да уклони сву саобраћајну сигнализацију 
постављену по тачки I. подтачка 18. Решења о одређивању 
паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јав-
ним паркиралиштима на територији Града Новог Сада („Сл. 
лист Града Новог Сада“, бр. 60/2014, 6/2015, 49/2015, 
52/2015 и 38/2019). 

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-34-2344/2022
6. април 2022. године
НОВИ САД

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

Агенција за енергетику Града Новог Сада
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На основу члана 24. став 1. тачка 6. Статута Агенције 

за енергетику Града Новог Сада од 9. августа 2006. године 
и 17. децембра 2018. године и тачке 4. Критеријума и мерила 
за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање 
лиценце за обављање енергетских делатности („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 23/07 и 37/17), Управни одбор 
Агенције за енергетику Града Новог Сада, на 45. седници 
одржаној 31. марта 2022. године, донео је

ОДЛУКУ
О ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА 

ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЛИЦЕНЦЕ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ 
ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Вредност коефицијента за обрачун висине накнаде 
за лиценце за обављање енергетских делатности за 2022. 
годину износи 21.400,00 динара.

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
ГРАДА НОВОГ САДА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 22/23-5
31. март 2022. године
НОВИ САД

Председник Управног одбора
Мирослав Бошковић, с.р.

Комисија за борбу против дрога
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На основу члана 39. став 2. 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), 
Комисија за борбу против дрога расписује
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ 
ДРОГА ЗА 2022. ГОДИНУ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ 
УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈЕ

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката пре-
венције злоупотребе дрога за 2022. годину које реализују 
удружења, задужбине и фондације.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса износе 2.150.000,00 и обезбеђена су Одлу-
ком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 7/22).

III. Пројекти превенције злоупотребе дрога које реализују 
удружења, задужбине и фондације, а који ће се финанси-
рати из буџета Града Новог Сада у 2022. години су: 

1) пројекти промоције здравих стилова живота 
младих без употребе дрога и промоције волонтерства 
у превенцији злоупотребе дрога

Пројекти промоције здравих стилова живота младих, 
без употребе дрога имају за циљ унапређење и очување 
здравља младих и усвајање одговорног понашања у вези 
са здрављем. 

Пројекти промоције волонтерства у превенцији злоупо-
требе дрога имају за циљ промоцију волонтерских актив-
ности и ангажовања шире друштвене заједнице у превен-
цији злоупотребе дрога.

2) пројекти едукације о штетном утицају дрога и пре-
вентивним мерама

Пројекти едукације о штетном утицају дрога и превен-
тивним мерама oбухватају:

- едукацију деце предшколског узраста,
- едукацију деце школског узраста и младих,
- едукацију родитеља и старатеља, и
- едукацију запослених у образовању и другим секторима 
укљученим у превенцију зависности од психоактивних 
супстанци.

Едукација деце предшколског узраста има за циљ уна-
пређење менталног здравља деце, подстицање дечијег 
самопоштовања и  заштиту личности од поремећаја 
здравља.

Едукација деце школског узраста и младих има за циљ 
подизање нивоа знања и свести код деце школског узраста 
и младих о штетном утицају и последицама употребе дрога, 
као и едукацију ових лица (едукација вршњачких едукатора) 
о најефикаснијим начинима информисања и мотивисања 
деце школског узраста и младих за правилне изборе и 
одупирање притисцима и изазовима савременог друштва. 
Ови пројекти треба да буду информативног и едукативног 
карактера, да су прилагођени узрасту деце и младих, при-
хватљиви и разумљиви.

Едукација родитеља и старатеља има за циљ едукацију 
родитеља и старатеља о штетним утицајима и последицама 
употребе дрога, њихово оспособљавање за добру комуни-
кацију са децом и јачање способности породице за реша-
вање кризних момената.

Едукација запослених у образовању и другим секторима 
укљученим у превенцију зависности од психоактивних суп-
станци има за циљ подизање нивоа знања васпитача, 
наставника, педагога, психолога и других запослених о 
штетним утицајима и последицама употребе дрога на 
телесно, социјално и ментално здравље деце, као и еду-
кацију ових лица (едукација едукатора) о најефикаснијим 
начинима информисања и мотивисања деце за правилне 
изборе и одупирање притисцима у изазовима савременог 
друштва (едукација за вођење психолошких радионица, 
организовање и спровођење анкета, истраживања и других 
креативних активности којима се доприноси превенцији 
зависности од психоактивних супстанци).

Пројекти едукације из става 1. ове подтачке могу се 
реализовати путем предавања, семинара, вршњачке еду-
кације, пројеката за младе кроз теренски рад, као и путем 
интернета и отворене телефонске линије за давање инфор-
мација о превенцији зависности од дрога, дрогама и њихо-
вој злоупотреби.

3) пројекти вршњачког саветовања младих и чланова 
њихових породица

Пројекти вршњачког саветовања младих и чланова 
њихових породица имају за циљ да се младима и члановима 
њихових породица пруже адекватни, ефикасни и потпуни 
одговори и савети у вези са превентивним мерама, штет-
ним утицајем и последицама употребе дрога.  

4) пројекти превенције рецидива, штетних последица 
коришћења дроге и смањења штете

Активности превенције рецидива, штетних последица 
коришћења дроге и смањења штете имају за циљ да се 
родитељима, старатељима, члановима породице и лицима 
код којих постоји злоупотреба дрога пружи адекватнија, 
ефикаснија и потпунија помоћ у решавању проблема зло-
употребе дрога, односно да се изврши стабилизација њихо-
вог психичког стања, посебно у односу на узимање дрога 
кроз апстиненцију или супституцију, рехабилитацију и 
социјалну реинтеграцију њиховим укључивањем у различите 
облике друштвеног живота, побољшањем квалитета живота 
и смањењем штетних последица проузрокованих кори-
шћењем дрога. 

Циљ ових пројеката је и да се препознају лица код којих 
постоји злоупотреба дрога, а још није развијена зависност, 
као и ефикасно откривање оних којима је потребна стручна 
помоћ, односно да се лица код којих постоји злоупотреба 
дрога мотивишу да прекину или смање узимање дрога, а 
лица која имају развијену зависност да што пре започну 
лечење.

Циљ је и спречавања последица зависности од дрога, 
првeнствено телесних и психичких болести и криминогеног 
понашања.

Пројекти превенције рецидива, штетних последица 
коришћења дроге и смањења штете се могу реализовати 
кроз рад са зависницима, родитељима, старатељима, чла-
новима породице и лицима код којих постоји злоупотреба 
и/или зависност од дрога, као и путем е-маил саветовања, 
успостављања отворене телефонске линије за давање 
информација о дрогама, њиховој злоупотреби и лечењу.

5) пројекти обележавања значајних датума и израде 
и дистрибуције едукативног и промотивног материјала

Пројекти обележавања значајних датума и израде и 
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су 
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пројекти који имају за циљ обележавање значајних датума 
(светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду и 
дистрибуцију едукативног и промотивног материјала ради 
упознавања грађана Града Новог Сада са превентивним 
мерама и штетним утицајима и последицама злоупотребе 
дрога.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења, 
задужбине и фондације чије је седиште на територији Града 
Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе контину-
ираној превенцији зависности од дрога на територији Града 
Новог Сада.

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 превенције зависности од 
дрога.

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, подноси 
пројекат који садржи:

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број, порески идентифика-
циони број, број посебног наменског рачуна отвореног 
код Управе за трезор и податке о регистрацији учесника 
конкурса,

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

- 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, 
начин праћења реализације пројекта, финансијски 
план и структуру буџета пројекта са прегледом мате-
ријалних и нематеријалних трошкова и спецификацијом 
средстава из сопствених прихода, из буџета Града 
Новог Сада и других извора, предуслове за почетак 
реализације пројекта, могуће ризике и начин евалуације 
пројекта),

- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и 
овлашћеном лицу за подношење пријаве пројекта, 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.

Учесници конкурса који подносе пројекте едукације о 
штетном утицају дрога и превентивним мерама, дужни су 
да уз пројекат доставе програм едукације и штампани мате-
ријал намењен едукацији.

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 18. априла 
до 5. маја 2022. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
упућене 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 

борбу против дрога.
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 борбу против дрога може учеснику 
Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене 
поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу актив-
ности планираних у пројекту. 

Комисија за борбу против дрога има право да затражи 
додатна објашњења од учесника конкурса у вези са буџе-
том пројекта, односно да предложи измену буџета пројекта, 
уколико сматра да буџет пројекта не одговара планираним 
активностима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Комисија за борбу против дрога је дужна да у року 
од 30 дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног 
конкурса, утврди листу пројеката, применом следећих кри-
теријума:

- 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.

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 
пројеката.

Одлуку о приговору доноси Комисија за борбу против 
дрога у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука 
Комисије је коначна.

XV. Комисија за борбу против дрога, у року од седам 
дана од дана доношења одлуке о приговору доставља 
Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о утврђи-
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вању пројеката за чију реализацију се одобравају средства 
из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реа-
лизацију 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 средстава 
за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће се 
објавити на званичној интернет презентацији Града Новог 
Сада (www.novisad.rs) и на порталу е-Uprava.

XVI. 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.

XVII. Учесници конкурса, који остваре право на средства 
из буџета Града Новог Сада, обавезни су да набавку добара 
и услуга предвиђених пројектом, спроведу у складу са зако-
ном којим се уређују јавне набавке, ако су испуњени услови 
за спровођење ових поступака.

XVIII. Комисија за борбу против дрога писаним путем 
ће обавестити учеснике Јавног конкурса који нису остварили 
право на средства из буџета Града Новог Сада.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за борбу против дрога
Број: XII-50-1/22-58-2
11. април 2022. године
НОВИ САД 

Председник
Проф. др Александра Дицков, с.р.
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На основу члана 39. став 2. 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), 
Комисија за борбу против дрога расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ 
ДРОГА ЗА 2022. ГОДИНУ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката пре-
венције злоупотребе дрога за 2022. годину које реализују 
здравствене установе.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса износе 1.000.000,00 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 превенције злоупотребе дрога које реализују 
здравствене установе, а који ће се финансирати из буџета 
Града Новог Сада у 2022. години су: 

1) пројекти промоције здравих стилова живота мла-
дих без употребе дрога 

Пројекти промоције здравих стилова живота младих, 
без употребе дрога имају за циљ унапређење и очување 
здравља младих и усвајање одговорног понашања у вези 
са здрављем. 

2) пројекти едукације о штетном утицају дрога и пре-
вентивним мерама

Пројекти едукације о штетном утицају дрога и превен-
тивним мерама обухватају:

- едукацију деце предшколског узраста, у циљу уна-
пређења менталног здравља деце, подстицања дечијег 
самопоштовања и  заштите личности од поремећаја 
здравља,

- едукацију деце школског узраста и младих, у циљу 
подизања нивоа знања и свести код деце школског 
узраста и младих о штетном утицају и последицама 
употребе дрога,

- едукацију здравствених радника у циљу унапређења 
знања и вештина из ове области, као и повећање 
њихове мотивације за рад на превенцији злоупотребе 
дрога; 

- едукацију запослених у образовању и другим секторима 
укљученим у превенцију злоупотребе дрога, у циљу 
подизања нивоа знања васпитача, наставника, про-
фесора, педагога, психолога и других запослених о 
штетним утицајима и последицама употребе дрога на 
телесно, социјално и ментално здравље деце и младих, 
као и едукацију ових лица (едукација едукатора) о 
најефикаснијим начинима информисања и мотивисања 
деце и младих за правилне изборе и одупирање при-
тисцима у изазовима савременог друштва (едукација 
за вођење психолошких радионица, организовање и 
спровођење анкета, истраживања и других креативних 
активности којима се доприноси превенцији злоупот-
ребе дрога).

3) пројекти превенције рецидива, штетних последица 
коришћења дроге и смањења штете

Активности превенције рецидива, штетних последица 
коришћења дроге и смањења штете имају за циљ да се 
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родитељима, старатељима, члановима породице и лицима 
код којих постоји злоупотреба дрога пружи адекватнија, 
ефикаснија и потпунија помоћ у решавању проблема зло-
употребе дрога, односно да се изврши стабилизација њихо-
вог психичког стања, посебно у односу на узимање дрога 
кроз апстиненцију, рехабилитацију и социјалну реинтегра-
цију њиховим укључивањем у различите облике друштве-
ног живота, побољшањем квалитета живота и смањењем 
штетних последица проузрокованих коришћењем дрога. 

Циљ ових пројеката је и да се препознају лица код којих 
постоји злоупотреба дрога, а још није развијена зависност, 
као и ефикасно откривање оних којима је потребна стручна 
помоћ, односно да се лица код којих постоји злоупотреба 
дрога мотивишу да прекину или смање узимање дрога, а 
лица која имају развијену зависност да што пре започну 
лечење.

Циљ је и спречавање последица зависности од дрога, 
првeнствено телесних и психичких болести и криминогеног 
понашања.

Пројекти превенције рецидива, штетних последица 
коришћења дроге и смањења штете се могу реализовати 
кроз непосредни контакт са зависницима, родитељима, 
старатељима, члановима породице и лицима код којих 
постоји злоупотреба и/или зависност од дрога, као и путем 
е-маил саветовања, успостављања отворене телефонске 
линије за давање информација о дрогама, њиховој злоу-
потреби и лечењу.

4) пројекти обележавања значајних датума и израде 
и дистрибуције едукативног и промотивног материјала

Пројекти обележавања значајних датума и израде и 
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су 
пројекти који имају за циљ обележавање значајних датума 
(светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду и 
дистрибуцију едукативног и промотивног материјала ради 
упознавања грађана Града Новог Сада са превентивним 
мерама и штетним утицајима и последицама злоупотребе 
дрога.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија или Аутономна 
Покрајина Војводина и чије је седиште на територији Града 
Новог Сада.

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

VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси 
пројекат који садржи:

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентифика-
циони број учесника конкурса,

- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних 
трошкова који се предвиђају пројектом са износом 
средстава неопходних за реализацију активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених при-
хода, средстава из буџета Града Новог Сада и других 
извора), 

- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и 
ангажовање средстава,

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

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 18. априла 
до 5. маја 2022. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
упућене 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 

борбу против дрога.
 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 борбу против дрога може учеснику 
Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене 
поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу актив-
ности планираних у пројекту. 

XIV. Комисија за борбу против дрога има право да 
затражи додатна објашњења од учесника конкурса у вези 
са буџетом пројекта, односно да предложи измену буџета 
пројекта, уколико сматра да буџет пројекта не одговара 
планираним активностима и очекиваним резултатима реа-
лизације пројекта.

XV. Комисија за борбу против дрога је дужна да, у року 
од 30 дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног 
конкурса, утврди листу пројеката применом следећих кри-
теријума:

- 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.
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Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у под-
нете пријаве на јавни конкурс и да поднесу приговор. 

Одлуку о приговору доноси Комисија за борбу против 
дрога у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука 
Комисије је коначна.

XVI. Комисија за борбу против дрога, у року од седам 
дана од дана доношења одлуке о приговору доставља 
Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о утврђи-
вању пројеката за чију реализацију се одобравају средства 
из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реа-
лизацију сваког појединачног пројекта.

XVII. Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава 

за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће се 
објавити на званичној интернет презентацији Града Новог 
Сада (www.novisad.rs).

XVIII. Комисија за борбу против дрога писаним путем 
ће обавестити учеснике Јавног конкурса који нису оства-
рили право на средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за борбу против дрога
Број: XII-50-1/22-58-1
11. април 2022. године
НОВИ САД

Председник
Пр оф. др Александра Дицков, с.р. 
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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

229 Програм превенције злоупотребе дрога 
 за 2022. годину 387

230 Решење о допунама Решења о Програму 
 отуђења грађевинског земљишта за 2022. 
 годину 388

231 Закључак о утврђивању програма удру-
 жења грађана у области социјалне заш-
 тите који су од интереса за Град Нови 
 Сад за 2022. годину 389

232 Решење о образовању и именовању пре-
 дседника и чланова Стручног тима за 
 праћење израде и реализације саобра-
 ћајне студије Града Новог Сада „АНАЛИЗА 
 И РЕВИЗИЈА СМАРТ ПЛАНА“ 393

233 Решење о образовању и именовању 
 председника, чланова и секретара Радне 
 групе за израду катастра путева на тери-
 торији Града Новог Сада 394

234 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за социјалну и дечију 
 заштиту (Томаш др Лидија) 394

Градоначелник

235 Програм превенције хроничних незараз-
 них болести за 2022. годину 395

236 Програм пронаталитетне популационе 
 политике за 2022. годину 396

237 Решење о давању сагласности на Изве-
 штај о финансијском пословању Фонда 
 за унапређење вокалне уметности мла-
 дих „Меланије Бугариновић и ћерке 
 Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду 
 у периоду од 1.01.2021. до 31.12.2021. 
 године 396

238 Решење о образовању и именовању 
 Комисије за спровођење поступка Јавног 
 конкурса за доделу средстава за суфи-
 нансирање програма и пројеката из об-
 ласти заштите животне средине на тери-
 торији Града Новог Сада за 2022. годину 397

Градска управа за заштиту животне средине

239 Решење о давању сагласности на Про-
 грам управљања Спомеником природе 
 ''Парк института у Сремској Каменици'' 
 за 2022. годину 398

Градска управа за саобраћај и путеве

240 Решење о одређивању општих паркира-
 лишта за бицикле на територији Града 
 Новог Сада  398

241 Решење о измени Решења о одређива-
 њу општих паркиралишта на територији 
 Града Новог Сада  399

242 Решење о измени и допуни Решења о 
 одређивању посебних паркиралишта на 
 територији Града Новог Сада  399

243 Решење о измени Решења о одређивању 
 посебних паркиралишта на територији 
 Града Новог Сада  400

244 Решење о одређивању привременог пар-
 киралишта у дворишном делу Улице 
 Косанчић Ивана број 13 у Новом Саду 400

245 Решење о измени режима саобраћаја на 
 раскрсници улица Омладинског покрета 
 и Париске комуне у Новом Саду 401

246 Решење о измени режима саобраћаја на 
 више локација у Ковиљу 401

247 Решење о измени режима саобраћаја на 
 мосту преко канала на Старом каћком 
 путу у Каћу 402

248 Решење о постављању саобраћајног 
 знака забрана заустављања и паркирања 
 на платоу код железничке станице у 
 Новом Саду 402

249 Решење о измени Решења о одређивању 
 такси стајалишта на територији Града 
 Новог Сада 402

250 Решење о измени Решења о одређивању 
 паркинг-места за возила особа са инва-
 лидитетом на јавним паркиралиштима 
 на територији Града Новог Сада 403
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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

Агенција за енергетику Града Новог Сада

251 Одлука о вредности коефицијента за 
 обрачун висине накнаде за лиценце 
 за обављање енергетских делатности 
 за 2022. годину 403

Комисија за борбу против дрога

252  Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализацију 
 пројеката превенције злоупотребе дрога 
 за 2022. годину које реализују удружења, 
 задужбине и фондације 403

253 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализацију 
 пројеката превенције злоупотребе дрога 
 за 2022. Годину које реализују здрав-
 ствене установе 406


