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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

427
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,  81/09 - испр, 
64/10 – одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,  83/18, 31/19 
, 37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 3. став 2. Одлуке о 
отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/15, 
8/16, 74/16, 38/18, 45/18 и 31/19), Градско веће Града Новог 
Сада, на 142. седници од  31. маја 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНАМА И 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, 9/22 - испр. и 13/22) у Програму отуђења грађе-
винског земљишта за 2022. годину, који чини саставни део 
Решења у Табели: “I. Програм отуђења грађевинских пар-
цела у својини Града Новог Сада”, тачка 48.мења се и 
гласи:

„

48. Петроварадин – ул.
Томислава Матасића 1930/6 Петроварадин 369 породично становање од П до 

П+1+Пк
„

После тачке 49. додају се тач. од  50. до 57. које гласе:
„

50. ул. Нова северно од 
Футошког пута 10235/12 Нови Сад IV 10.809 вишепородично 

становање
до 

По+П+8+Пк

51. Телеп- ул.Отона Жупанчића 6029/3 Нови Сад II 570 породично становање до П+1+Пк

52. ул.Косанчић  Ивана 7229/5 Нови Сад I 729 вишепородично 
становање П+5(6)

53. Каћ- ул.Стефана Немање 428/50 Каћ 802 породично становање

од П до 
По+П+1, 
Су+П+Пк 

или 
П+1+Пк

54. Футог- ул.Славише Вајнера 
Чиче 2461/5 Футог 416 породично становање до П+1+Пк

55. Футог- ул.Славише Вајнера 
Чиче 2461/6 Футог 419 породично становање до П+1+Пк

56. Футог- ул.Славише Вајнера 
Чиче 2461/9 Футог 421 породично становање до П+1+Пк

57. Футог- ул.Славише Вајнера 
Чиче 2461/10 Футог 423 породично становање до П+1+Пк

“
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II. У Табели “ II. Програм отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада”,  тач. 9. и 16. мењају се и гласе:
„

9. Телеп – ул.Александра 
Белића 4950/2 Нови Сад II 150 породично 

становање до П+1+Пк

16. ул.Бранка Бајића

6390/11,

6390/12,

6390/4, 

6390/17,

6390/16, 

6390/14,

6426/2,

6429/6 и
6429/5

Нови Сад I
7.020

    

изградња 
комплекса са 

садржајем опште-
градског центра у 
коме су планиране 

стамбене и 
пословне намене

од П до По+П+7

„
После тачке 26. додају се тач. од 27. до 31. које гласе:

“

27. Доње Сајлово  бр.42 9062/2 и
9062/3 Нови Сад IV 123 породично 

становање до П+1+Пк

28. ул.Иве Андрића

7303/9,

7303/7,

7307/4 и

7307/6

Нови Сад II 1.171 вишепородично 
становање

до Су+П+1 и до 
Су+П+8

29. Футог – ул.Железничка 998 Футог 2.204

простор је намењен 
секундарним и 
терцијарним 
делатностима

П до П+2

30. Продужетак улице Бате 
Бркића

8210/3,

8208/4,

8209/3,

8211/1 и 

10501/10

Нови Сад I

15 (обим 
удела 
Града је 

13/94) и 493

изградња 
вишепородичног 
стамбеног објекта

По+П+5+Пк

31. Адице - улица Славка 
Родића 2180/5 Ветерник 188 породично 

становање до П+1+Пк

“
III. У Табели „III. Програм отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу 

објекта и формирање грађевинске парцеле“, после тачке 14. додају се тач. од 15. до 17. које гласе:

„

15. ул.Максима Горког бр.27 614/4 Нови Сад II 6 вишепородично 
становање

дограђен је стан 
бр.2 у приземљу 

постојеће 
стамбене зграде 

спратности 
П+3+Т
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16. Руменка - ул.Војводе 
Путника бр.81

1993/6,

1993/23 

и 2006/13

Руменка 557 породично 
становање

изграђен је 
породични  

стамбени објекат  
спратности П+Пк 
и помоћни објекат 
спратности П

17. Адице - ул.Шумска бр.22 3732/18 Ветерник 602 породично 
становање

изграђен је 
стамбени објекат  

спратности 
По+П+Пк, делом 

П+Пк.

„

 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 
31. мај 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

428
На основу члана 61. став 1. тачка 29. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) 
и Закључка Скупштине Града Новог Сада, број: 51-78/2018-I 
од 27. децембра 2018. године, Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА 

АКТИВНОСТИ ГРАДА НОВОГ САДА У 
ЕВРОПСКОЈ МРЕЖИ ЗДРАВИХ ГРАДОВА 
СВЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

I. Доц. др Снежана Укропина, начелник Центра за про-
моцију здравља Института за јавно здравље Војводине, 
именује се за координатора активности Града Новог Сада 
у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене 
организације.

II. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о именовању координатора активности Града Новог Сада 
у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене 
организације („Службени лист Града Новог Сада“, број 
62/14)

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-18/2022-II 
30. мај 2022. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за здравство

429
На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и 

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА 
ПРЕВЕНЦИЈЕ HIV/AIDS-A КОЈЕ РЕЛИЗУЈУ 
УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНЕ И ФОНДАЦИЈE 

ЗА 2022. ГОДИНУ

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

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 HIV/AIDS-a које реaлизују удру-
жења, задужбине и фондације, а који ће се финансирати 
из буџета Града Новог Сада у 2022. години су пројекти који 
доприносе унапређењу превенције HIV инфекција и то:

1) Пројекти едукације и упознавања са основним 
карактеристикама ХИВ и хепатитис Ц инфекција

Пројекти едукације и упознавања са основним каракте-
ристикама ХИВ и хепатитис Ц инфекција oбухватају:
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- едукацију деце школског узраста и младих,
- едукацију вршњачких/парњачких едукатора, и
- едукацију запослених у образовању и другим секторима 
укљученим у превенцију ХИВ и хепатитис Ц инфекција.

Едукација деце школског узраста и младих има за циљ 
подизање нивоа знања и свести код деце школског узраста 
и младих о начинима преношења вируса ХИВ и хепатитисa 
Ц, могућностима заштите, промовисање „неризичног пона-
шања“ младих, а посебно осетљивих на ХИВ и хепатитис 
Ц, што ће им омогућити да препознају сопствене ризике за 
ХИВ и хепатитис Ц, али и друге сексуално-преносиве инфек-
ције и олакшати им доношење одлуке да се тестирају на 
ХИВ и друге сексуално-преносиве инфекције.

 Ови пројекти треба да буду информативног и едукати-
вног карактера, да су прилагођени узрасту деце и младих, 
прихватљиви и разумљиви, са тачним подацима о местима 
и институцијама где се бесплатно и анонимно може обавити 
тестирање и саветовање.

Едукација вршњачких/парњачких едукатора има за циљ 
њихово упознавање са најефикаснијим начинима инфор-
мисања и интерактивне едукације, како би се младима 
пружили адекватни, ефикасни и потпуни одговори и савети 
у вези са ХИВ инфекцијом, оспособили за ефикасну еду-
кацију вршњака у овој области, подразумевајући и смањење 
стигме и дискриминације према особама оболелим од 
AIDS-а.

Едукација запослених у образовању и другим секторима 
укљученим у превенцију ХИВ и хепатитис Ц инфекције има 
за циљ подизање нивоа свести и знања о ХИВ-у наставника, 
педагога, психолога и других запослених и волонтера, о 
најефикаснијим начинима информисања и мотивисања 
деце и младих за правилне изборе, превенцију фактора 
ризика и одупирање притисцима у изазовима савременог 
друштва у циљу превенције ХИВ инфекције и смањења 
стигматизације и дискриминације према инфициранима и 
оболелима у својим срединама.

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.

2) Пројекти свих нивоа превенције настанка ХИВ и 
хепатитис Ц инфекција код особа у ризику и општег 
становништва

Пројекти свих нивоа превенције настанка ХИВ и хепа-
титис Ц инфекција имају за циљ да што више људи постане 
свесно свог ризичног понашања, да буде мотивисано да 
усвоји здраве стилове живота, избегне и коригује ризично 
понашање (и тако прекине ланац ширења заразе), познаје 
могућности пре- и пост-експозиционих мера за превенцију 
ХИВ-инфекције, препознаје установе где се спроводи добро-
вољно, бесплатно и поверљиво саветовање и тестирање 
на ХИВ и вирусне хепатитисе, уради тестирање на ХИВ и 
вирусне хепатитисе, благовремено започне лечење, 
редовно одлази на контроле и узима лекове, примењује 
мере за „смањење штете“. 

Пројекти имају за циљ и унапређење знања о ХИВ-у и 
хепатитис Ц инфекцији, сексуално - преносивим инфек-
цијама и сексуалном здрављу међу особама које размењују 
секс за новац или услуге, особама које убризгавају дроге, 
социјално угроженом популацијом, међу мушкарцима који 
имају сексуалне односе са мушкарцима, као и међу особама 
у програму смањења штетe.  

3) Пројекти раног откривања ХИВ инфекција
Пројекти раног откривања ХИВ инфекција имају за циљ 

утврђивање ХИВ статуса,  као једну од кључних радњи у 
превенцији и лечењу ХИВ-а, како би се поуздано дијагно-
стиковала лица која имају ХИВ и како би се обезбедило 
благовремено пружање неопходних савета и информација 
о самој болести, могућностима лечења ради очувања 
дужине и квалитета живота особе инфициране ХИВ-ом, 
као и спречавање даљег преношења вируса у популацији.  

Кроз пројекте би требало подстицати особе које би могле 
бити у ризику на тестирање, а здравствене раднике и сарад-
ничка удружења грађана мотивисати да нуде тестирање 
на ХИВ и вирусне хепатитисе, како би то постала рутинска 
активност кроз повећање обухвата тестираних свих попу-
лационих група, а нарочито: трудница, особа на издржавању 
затворских санкција, особа које размењују секс за новац 
или услуге, мушкараца који имају сексуалне односе са 
мушкарцима, особа које убризгавају дроге или учествују у 
програмима „смањења штете“.   

Пројекти треба да буду усмерени на активности којима 
се унапређује континуирани приступ квалитетним услугама 
тестирања и којима се доприноси да Град Нови Сад оствари 
циљ Париске декларације „90-90-90“ до 2030. године (90% 
особа које живе са ХИВ-ом знају за свој ХИВ позитиван 
статус; 90% особа које знају за свој ХИВ позитиван статус 
су на терапији; 90% особа на терапији су са смањеним 
вирусним оптерећењем). 

4) Пројекти унапређења менталног здравља и пре-
венције менталних поремећаја код ХИВ позитивних 
особа

Пројекти унапређења менталног здравља и превенције 
менталних поремећаја код ХИВ позитивних особа треба 
да укључују активности повезане са унапређењем ментал-
ног здравља путем бриге о когнитивним и афективним 
потребама ХИВ позитивних особа, побољшања здравствено 
- релевантног квалитета живота, промовисања и органи-
зације пружања свеобухватног система помоћи из области 
менталног здравља особама које су погођене ХИВ-ом, 
(пацијентима и члановима породице), стварања атмосфере 
што бољег разумевања од стране шире јавности али и 
здравствених радника, смањења поремећаја менталног 
здравља услед стигме и дискриминације код особа које 
живе са ХИВ-ом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 2. јуна до 
17. јуна 2022. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве упу-
ћене факсом, као и пријаве које нису потписане од стране 
овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном доку-
ментацијом неће се разматрати.

X. Конкурсна  документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 

стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља 
којима се доприноси промоцији здравља и превенцији 
болести. 

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

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

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

XIV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести је дужна да, у року од 30 

дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног конкурса, 
утврди листу пројеката применом следећих критеријума:

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

- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног 
интереса, степен унапређења стања области у којој 
се пројекат спроводи, допринос остваривању циљева 
постављених Париском декларацијом,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVI. На основу извештаја из тачке XV. овог јавног кон-
курса, Градска управа за здравство доставља Градоначел-
нику Града Новог Сада предлог акта о утврђивању проје-
ката за чију реализацију се одобравају средства из буџета 
Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију 
сваког појединачног пројекта.
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Градоначелник Града Новог Сада, у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење приговора, доноси акт о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом сред-
става за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће 
се објавити на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs) и на порталу е-Uprava.  

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

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

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

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

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

Учесник конкурса у оквиру средстава за реализацију 
пројекта треба да планира и трошкове накнаде за услуге 
платног промета Управе за трезор, у складу са прописима 
којима се уређује наплата ове накнаде.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Број: XII-51-16/22 
24. мај 2022. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
Мр Драгана Којадиновић, с.р.

430
На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и 

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА 
ПРЕВЕНЦИЈЕ HIV/AIDS-A КОЈЕ РЕЛИЗУЈУ 
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката пре-
венције HIV/AIDS-a које реaлизују здравствене установе 
за 2022. годину.

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 пројеката превенције HIV/AIDS-a које 
реaлизују здравствене установе за 2022. годину.

1) Пројекти едукације и упознавања са основним 
карактеристикама ХИВ и хепатитис Ц инфекција

Пројекти едукације и упознавања са основним каракте-
ристикама ХИВ и хепатитис Ц инфекција oбухватају:

- едукацију деце школског узраста и младих,
- едукацију вршњачких/парњачких едукатора, и
- едукацију запослених у образовању и другим секторима 
укљученим у превенцију ХИВ и хепатитис Ц инфекција.

Едукација деце школског узраста и младих има за циљ 
подизање нивоа знања и свести код деце школског узраста 
и младих о начинима преношења вируса ХИВ и хепатитисa 
Ц, могућностима заштите, промовисање „неризичног пона-
шања“ младих, а посебно осетљивих на ХИВ и хепатитис 
Ц, што ће им омогућити да препознају сопствене ризике за 
ХИВ и хепатитис Ц, али и друге сексуално-преносиве инфек-
ције и олакшати им доношење одлуке да се тестирају на 
ХИВ и друге сексуално-преносиве инфекције.

 Ови пројекти треба да буду информативног и едукати-
вног карактера, да су прилагођени узрасту деце и младих, 
прихватљиви и разумљиви, са тачним подацима о местима 
и институцијама где се бесплатно и анонимно може обавити 
тестирање и саветовање.

Едукација вршњачких/парњачких едукатора има за циљ 
њихово упознавање са најефикаснијим начинима инфор-
мисања и интерактивне едукације, како би се младима 
пружили адекватни, ефикасни и потпуни одговори и савети 
у вези са ХИВ инфекцијом, оспособили за ефикасну еду-
кацију вршњака у овој области, подразумевајући и смањење 
стигме и дискриминације према особама оболелим од 
AIDS-а.

Едукација запослених у образовању и другим секторима 
укљученим у превенцију ХИВ и хепатитис Ц инфекције има 
за циљ подизање нивоа свести и знања о ХИВ-у наставника, 
педагога, психолога и других запослених и волонтера, о 
најефикаснијим начинима информисања и мотивисања 
деце и младих за правилне изборе, превенцију фактора 
ризика и одупирање притисцима у изазовима савременог 
друштва у циљу превенције ХИВ инфекције и смањења 
стигматизације и дискриминације према инфициранима и 
оболелима у својим срединама.

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.
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2) Пројекти свих нивоа превенције настанка ХИВ и 
хепатитис Ц инфекција код особа у ризику и општег 
становништва

Пројекти свих нивоа превенције настанка ХИВ и хепа-
титис Ц инфекција имају за циљ да што више људи постане 
свесно свог ризичног понашања, да буде мотивисано да 
усвоји здраве стилове живота, избегне и коригује ризично 
понашање (и тако прекине ланац ширења заразе), познаје 
могућности пре- и пост-експозиционих мера за превенцију 
ХИВ-инфекције, препознаје установе где се спроводи добро-
вољно, бесплатно и поверљиво саветовање и тестирање 
на ХИВ и вирусне хепатитисе, уради тестирање на ХИВ и 
вирусне хепатитисе, благовремено започне лечење, 
редовно одлази на контроле и узима лекове, примењује 
мере за „смањење штете“. 

Пројекти имају за циљ и унапређење знања о ХИВ-у и 
хепатитис Ц инфекцији, сексуално - преносивим инфек-
цијама и сексуалном здрављу међу особама које размењују 
секс за новац или услуге, особама које убризгавају дроге, 
социјално угроженом популацијом, међу мушкарцима који 
имају сексуалне односе са мушкарцима, као и међу особама 
у програму смањења штетe.  

Пројекти превенције настанка ХИВ-а и хепатитис Ц 
инфекције треба да подижу ниво свесности, знања и моти-
вације лекара запослених у здравственим установама на 
примарном и терцијарном нивоу здравствене заштите за 
препознавање ризика и упућивање на саветовање и тес-
тирање пацијената, као и o потреби спречавања и сузбијања 
ХИВ-а, вирусних хепатитиса и сексуално - преносивих 
инфекција у казнено поправним заводима. 

3) Пројекти раног откривања ХИВ инфекција
Пројекти раног откривања ХИВ инфекција имају за циљ 

утврђивање ХИВ статуса,  као једну од кључних радњи у 
превенцији и лечењу ХИВ-а, како би се поуздано дијагно-
стиковала лица која имају ХИВ и како би се обезбедило 
благовремено пружање неопходних савета и информација 
о самој болести, могућностима лечења ради очувања 
дужине и квалитета живота особе инфициране ХИВ-ом, 
као и спречавање даљег преношења вируса у популацији.  

Кроз пројекте би требало подстицати особе које би могле 
бити у ризику на тестирање, а здравствене раднике и сарад-
ничка удружења грађана мотивисати да нуде тестирање 
на ХИВ и вирусне хепатитисе, како би то постала рутинска 
активност кроз повећање обухвата тестираних свих попу-
лационих група, а нарочито: трудница, особа на издржавању 
затворских санкција, особа које размењују секс за новац 
или услуге, мушкараца који имају сексуалне односе са 
мушкарцима, особа које убризгавају дроге или учествују у 
програмима „смањења штете“.   

Пројекти треба да буду усмерени на активности којима 
се унапређује континуирани приступ квалитетним услугама 
тестирања и којима се доприноси да Град Нови Сад оствари 
циљ Париске декларације „90-90-90“ до 2030. године (90% 
особа које живе са ХИВ-ом знају за свој ХИВ позитиван 
статус; 90% особа које знају за свој ХИВ позитиван статус 
су на терапији; 90% особа на терапији су са смањеним 
вирусним оптерећењем). 

4) Пројекти унапређења менталног здравља и пре-
венције менталних поремећаја код ХИВ позитивних 
особа

Пројекти унапређења менталног здравља и превенције 
менталних поремећаја код ХИВ позитивних особа треба 

да укључују активности повезане са унапређењем ментал-
ног здравља путем бриге о когнитивним и афективним 
потребама ХИВ позитивних особа, побољшања здравствено 
- релевантног квалитета живота, промовисања и органи-
зације пружања свеобухватног система помоћи из области 
менталног здравља особама које су погођене ХИВ-ом, 
(пацијентима и члановима породице), стварања атмосфере 
што бољег разумевања од стране шире јавности али и 
здравствених радника, смањења поремећаја менталног 
здравља услед стигме и дискриминације код особа које 
живе са ХИВ-ом.

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, и

- 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 2. јуна до 
14. јуна 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 

стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља 
којима се доприноси промоцији здравља и превенцији 
болести. 

Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог Сада 
за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног конкурса 
неће се финансирати набавка основних средстава за рад 
учесника конкурса. 
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XII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести може учеснику Јавног кон-
курса предложити да изврши одређене измене поднетог 
пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности 
планираних у пројекту. 

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

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

- 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, допринос остваривању циљева 
постављених Париском декларацијом,

- 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).

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 поднесу приговор. 

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

Комисија за стручну процену и избор пројеката у области 
јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља 
и превенцији болести, у року од седам дана од дана доно-
шења одлуке о приговору доставља извештај о спроведе-
ном поступку конкурса. 

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

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

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о утврђи-
вању пројеката за чију реализацију се одобравају средства 
из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реа-
лизацију сваког појединачног пројекта, који ће се објавити 
на званичној интернет презентацији Града Новог Сада 
(www.novisad.rs).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Број: XII-51-17/22 
24. мај 2022. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
Мр Драгана Којадиновић, с.р.

Градска управа за привреду

431
На основу члана 9. став 6. Уредбе о средствима за под-

стицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса која реализују 
удружења („Службени гласник РС“, број 16/18), поводом 
Јавног конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог 
Сада за 2022. годину за подстицање програма и манифе-
стација или  недостајућег дела средстава за финансирање 
програма и манифестација из области привреде од јавног 
интереса за Град Нови Сад која реализују удружења, в.д. 
начелника Градске управе за привреду доноси

 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА 
ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД КОЈА 
РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА КОЈИМА СЕ 

ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

У Одлуци о избору програма и манифестација из области 
привреде од јавног интереса за Град нови Сад која реализују 
удружења којима се додељују средства из буџета Града 
Новог Сада за 2022. годину, број: VII-3-38/2022-1 од 
04.05.2022. године у тачки 2. у табели редни број 91 се 
мења и гласи:
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Ову Одлуку о измени одлуке објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: VII-3-38/2022-4 
2. јун 2022. године
НОВИ САД 

         в.д. начелника
    Саша Билиновић, с.р. 
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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

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

427 Решење о изменама и допунама Реше-
 ња о Програму отуђења грађевинског 
 земљишта за  2022. годину 689

Градоначелник

428 Решење о именовању координатора ак-
 тивности Града Новог Сада у Европској 
 мрежи здравих градова Светске здрав-
 ствене организације 691

Градска управа за здравство

429 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката превенције HIV/AIDS-a 
 које релизују удружења, задужбине и 
 фондацијe за 2022. годину 691

430 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката превенције HIV/AIDS-a 
 које релизују здравствене установе за 
 2022. годину 694

Градска управа за привреду

431 Одлука о измени Одлуке о избору про-
 грама и манифестација из области при-
 вреде од јавног интереса за Град Нови 
 Сад која реализују удружења којима се 
 додељују средства из буџета Града 
 Новог Сада за 2022. годину 696


