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ГРАДА НОВОГ САДА
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ГРАД НОВИ САД

Градско веће
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На основу члана 17. став 1. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
47/16 и 57/16 – испр.) Градско веће Града Новог Сада, на 
144. седници од 08.06.2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. ДАЈЕ СЕ ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ директору Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад да 
Данијелу Бојков, мастер правних наука изабере за изврш-
ног директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сер-
вис“ Нови Сад.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 34-3734/2022-II
8. јун 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

433
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 144. седници од 8. јуна 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. РАДОВАНОВИЋ БРАНИМИРУ, дипломираном прав-
нику, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе 
за опште послове, почев од 8. јуна 2022. године, до 

постављења начелника Градске управе за опште послове 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.   

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

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

Имајући у виду да је Бранимир  Радовановић, дипло-
мирани правник, показао изузетно залагање и резултате 
на пословима које је обављао и да има положен право-
судни испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а у циљу 
стварања неопходних услова за рад и функционисање 
Градске управе за опште послове, одлучено је као у дис-
позитиву Решења.   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-33/ć
8. јун 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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Градоначелник
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На основу члана 61. став 1. тачка 19. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
а у вези са чланом 41. став 1. Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17 
– др. закон и 49/21), Градоначелник Града Новог Сада, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ САДА 
ЗА 2022. ГОДИНУ

I
У Акционом плану запошљавања Града Новог Сада за 

2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/22) 
у поглављу „ X. ПРОГРАМИ И МЕРЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПО-
ШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА У 2022. ГОДИНИ“, у 
тачки „7. Обуке и едукација лица“ подтачка 7.3. мења се и 
гласи:

„7.3. Обука за руковаоце грађевинским машинама, 
обуке за личног пратиоца, обука за завариваче и 

пасош компетенције
С обзиром да тржиште рада на територији Града још 

увек одликује неусклађеност понуде рада и занимања рад-
ника, занимања која су у дефициту су лични пратиоци, 
руковаоци грађевинским машинама и заваривачи.

Средства за реализацију обуке за личног пратиоца пла-
нирају се у износу од 1.000.000,00 динара, обуке – преква-
лификације и доквалификације за руковаоце грађевинским 
машинама у износу од 1.250.000,00 динара и обука за 
завариваче у износу од 750.000,00 динара.

Пасош компетенције је начин да се путем обуке оснаже  
и едукују, особе које су жртве трговине људима и жртве 
насиља у породици, да у процесу запошљавања, упознају 
и препознају своје вештине и снаге, те да на тај начин буду 
спремније за тржиште рада и комкурентније у процесу 
тражења посла. Свака особа након обуке добија потврду 
о препознатим вештинама, коју затим предаје потенцијал-
ном послодавцу уз своју биографију. Средства за пасош 
компетенције планирана су у износу од 150.000,00 динара.

Обуке ће се организовати у Едукативном центру за обуку 
у професионалним и радним вештинама чији је оснивач 
Влада Аутономне Покрајине Војводине. Завршеном обуком 
полазници добијају теоријска и практична знања и серти-
фикат о завршеној обуци, са којим лакше долазе до запос-
лења.“

II

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

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

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 128. став 2. Статута Града Новог Сада 

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

РЕШЕЊЕ 
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА 

БРОЈ: 3-254/2022-II ОД 01.04.2022. ГОДИНЕ

I. Ставља се ван снаге решење Градоначелника Града 
Новог Сада, број: 3-254/2022-II од 01.04.2022. године, због 
промене структуре обука које реализује Аутономна 
Покрајина Војводина – Служба за реализацију програма 
развоја АП Војводине и Едукативни центар за обуке у про-
фесионалним и радним вештинама.

II. Решење доставити:
- Градској управи за привреду;
- Градској управи за финансије;
- Аутономној Покрајини Војводини – Службе за реали-
зацију програма развоја АП Војводине и

- Едукативном центру за обуке у професионалним и 
радним вештинама.

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

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

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

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

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ 
ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И 
ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ
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I.  Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката 
здравствених установа у области јавног здравља 
којима се доприноси промоцији здравља и превен-
цији болести за 2022. годину.

II.  Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса износе 11.320.000,00 динара и обез-
беђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 
2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 56/21 и 7/22).

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

1)  анализа здравственог стања грађана Града 
Новог Сада са предлогом мера за његово 
очување и унапређење

 Анализа здравственог стања грађана Града Новог 
Сада са предлогом мера за његово очување и 
унапређење је пројекат који се реализује у циљу 
унапређења здравственог стања становништва, 
идентификације приоритетних здравствених про-
блема, праћења промена здравственог стања 
становништва током времена, компарације са 
другим територијама и одабира и усмеравања 
стратегија за решавање проблема.

 Анализа здравственог стања грађана Града Новог 
Сада са предлогом мера за његово очување и 
унапређење обухвата витално-демографску ситу-
ацију, морбидитет регистрован у ванболничкој и 
болничкој здравственој заштити, организацију и 
коришћење ванболничке и болничке здравствене 
службе, остваривање превентивне здравствене 
заштите, епидемиолошку ситуацију заразних боле-
сти, здравствену исправност намирница, стање 
животне средине, као и предлог мера за очување 
и унапређење стања у наведеним областима.

 При изради анализе здравственог стања грађана 
Града Новог Сада са предлогом мера за његово 
очување и унапређење потребно је користити 
податке из медицинске документације (рутинске 
евиденције и извештаји здравствене службе), 
пописа становништва, регистра виталних догађаја, 
епидемиолошких истраживања, извештаја о ква-
литету ваздуха, намирница, воде за пиће, воде 
за пиће са јавних бунара, површинских и отпадних 
вода, квалитета животне средине и др.

2)  пројекти васпитања за здравље  
 Пројекти васпитања за здравље су пројекти који 
се реализују у циљу усвајања знања, ставова и 
вештина појединца, групе или заједнице у вези 
са здравим стиловима живота, детерминантама 
здравља и смањењем фактора ризика за оболе-
вање од заразних и незаразних болести.

3) пројекти заштите и унапређења здравља 
осетљивих друштвених група

 Пројекти заштите и унапређења здравља осетљи-
вих друштвених група су пројекти који се реализују 
у циљу унапређења и очувања здравља осетљи-
вих друштвених група које су изложене већем 
степену ризика од оболевања у односу на укупну 

популацију, било да се ради о специфичним здрав-
ственим стањима или факторима социјално-еко-
номског окружења који могу довести до оболевања.

4) пројекти превенције и контроле заразних 
болести

 Пројекти превенције и контроле заразних болести 
су пројекти који се реализују у циљу унапређења 
здравља грађана, превенције настанка заразних 
болести, као и успостављања адекватног одговора 
на њих.

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

 Пројекти превенције, едукације и подизања свести 
грађана о штетним последицама пушења и некон-
тролисане и редовне употребе алкохола имају за 
циљ:
- едукацију становништва о штетности употребе 

дуванских производа, излагања дуванском диму 
и прекомерне употребе алкохола;

- едукацију пушача и зависника од алкохола о 
доступним и стручно - препорученим методама 
одвикавања од пушења и злоупотребе алко-
хола и повећање доступности наведених 
метода;

- едукацију свих актера у спровођењу мера кон-
троле дувана и контроле злоупотребе алко-
хола, и

- појачање утицаја националних кампања покре-
нутих са сличним циљевима.

6) пројекти унапређења менталног здравља и 
превенција менталних поремећаја

 Пројекти унапређења менталног здравља и пре-
венција менталних поремећаја су пројекти који 
имају за циљ појачање позитивног менталног 
здравља.

 Програми за ментално здравље треба да укључују 
превентивне активности и активности за уна-
пређење менталног здравља.

 Унапређење менталног здравља треба да има за 
циљ да заштити, подржи и одржи емоционалну и 
социјалну добробит кроз унапређење фактора 
који јачају и штите ментално здравље, уз искази-
вање поштовања према култури, једнакости, 
социјалној правди и личном достојанству и кроз 
вођење рачуна о социјалним и економским факто-
рима и акцијама за заштиту људских права.

7) пројекти у оквиру Европске мреже здравих 
градова Светске здравствене организације за 
2022. годину

 Пројекти у оквиру Европске мреже здравих градова 
Светске здравствене организације за 2022. годину 
су пројекти који обухватају активности на реали-
зацији VII фазе Европске мреже здравих градова, 
и то: стручно - техничка подршка у раду Коорди-
национог одбора у циљу јачања капацитета доно-
силаца одлука и других заинтересованих страна 
и стручна подршка реализацији VII фазе Европске 
мреже здравих градова, учешће у раду интерсек-
торских тимова у циљу израде и усвајања плана 
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јавног здравља Града Новог Сада и његовог пред-
стављања јавности, учешће на састанцима Европ-
ске мреже здравих градова и учешће на састан-
цима у циљу промоције националне мреже здра-
вих градова РС и израда периодичних и годишњег 
извештаја Светској здравственој организацији.

8) пројекти обележавања значајних датума и јуби-
леја у области здравства 

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

IV.  Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија или Ауто-
номна 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 иденти-
фикациони 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 немате-
ријалних трошкова који се предвиђају пројектом 
са износом средстава неопходних за реализацију 
активности и спецификацијом износа средстава 
из сопствених прихода, 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 елек-
тронским потписом који је издат од овлашћеног сер-
тификационог тела, којим се потврђује интегритет 
података и идентитет овлашћеног лица.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 10. јуна до 
21. 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 
документацијом 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 сред-
става за рад учесника конкурса.

XIII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промо-
цији здравља и превенцији болести може учеснику 
Јавног конкурса 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 промо-
цији 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 активностима и 
резултатима реализације пројекта.

XIV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промо-
цији 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, приме-
ном следећих критеријума:
- област у којој се реализује пројекат, дужина 
трајања пројекта, број корисника пројекта и одр-
живост пројекта,

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

- суфинансирање пројекта из других извора: соп-
ствених прихода, буџета Републике Србије, ауто-
номне покрајине или јединице локалне самоу-
праве, фондова Европске уније, поклона, донација, 
легата, кредита и друго, у случају недостајућег 
дела средстава за финансирање пројекта,

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

- 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 пла-
нираним активностима.

 Листа пројеката ће се објавити на званичној интер-
нет 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 поднете пријаве на јавни конкурс, односно 
имају право приговора.

 Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну 
процену и избор пројеката у области јавног 
здравља којима се доприноси 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 про-
моцији здравља и превенцији болести, у року од 
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седам дана од дана доношења одлуке о приговору 
доставља извештај о спроведеном поступку кон-
курса. 

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

XV. На основу извештаја из тачке XIV. овог јавног конкурса, 
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 реализацију сваког појединачног 
пројекта, који ће се објавити на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

XVI. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промо-
цији здравља и превенцији болести 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
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Број: XII-51-21/22       
7. јун 2022. године 
НОВИ САД

   в.д. начелника
Мр Драгана Којадиновић

Градска управа за саобраћај и путеве

437
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука 
УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. 
закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог 
Сада („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), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У БЛОКУ УЛИЦЕ 

ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
у блоку улице Десанке Максимовић у Новом Саду у складу 
са Техничким регулисањем саобраћаја број: ПС0560 из 
априла 2022. године који је израдио Паркинг сервис.

II. Саобраћајна сигнализација се поставља у складу са 
Техничким регулисањем саобраћаја број: С-133/22 из маја 
2022. године које је израдило Одељење за развој и упра-
вљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

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

IV. Рок за извршење овог решења је 7.8.2022. 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-34-3870/2022 
8. јун 2022. године
НОВИ САД 

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

438
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука 
УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. 
закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог 
Сада („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), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 
РАСКРСНИЦИ УЛИЦА КОЗАРАЧКЕ И 
СЛАВИШЕ ВАЈНЕРА ЧИЧЕ У ФУТОГУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у раскрсници 
Улица Козарачке и Славише Вајнера Чиче у Футогу.

II. Саобраћајна сигнализација се поставља у складу са 
Техничким регулисањем саобраћаја број: С-195/22 из јуна 
2022. године које је израдило Одељење за развој и упра-
вљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

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

IV. Рок за извршење овог решења је 7.7.2022. 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-34-3869/2022 
8. јун 2022. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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439
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука 
УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. 
закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог 
Сада („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), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА 

У УЛИЦАМА БЕРИСЛАВА БЕРИЋА И 
КИСАЧКОЈ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање заштитних стубића у Улицама 
Берислава Берића и Кисачкој у Новом Саду.

II.  Стубићи се постављају у складу са Техничким регули-
сањем саобраћаја број: С-179/22 из маја 2022. године које 
је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем 
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

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

IV. Рок за извршење овог решења је 7.7.2022. 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-34-3874/2022 
8. јун 2022. године
НОВИ САД 

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

440
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука 
УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. 
закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог 
Сада („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), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА 
НА УГЛУ УЛИЦА ЧИКА СТЕВИНЕ И ЈАНКА 

ВЕСЕЛИНОВИЋА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање заштитних стубића на углу 
Улица чика Стевине и Јанка Веселиновића у Новом Саду.

II. Стубићи се постављају у складу са Техничким регули-
сањем саобраћаја број: С-177/22 из јуна 2022. године које 

је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем 
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

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

IV. Рок за извршење овог решења је 7.7.2022. 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-34-3872/2022 
8. јун 2022. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

441
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука 
УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. 
закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог 
Сада („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), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА 

НА УГЛУ УЛИЦЕ ДАНИЛА КИША И 
БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање заштитних стубића на углу 
Улице Данила Киша и Булевара ослобођења у Новом Саду.

II. Стубићи се постављају у складу са Техничким регули-
сањем саобраћаја број: С-190/22 из јуна 2022. године које 
је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем 
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

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

IV. Рок за извршење овог решења је 7.7.2022. 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-34-3873/2022 
8. јун 2022. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.  
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442
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука 
УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. 
закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог 
Сада („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), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ЗАШТИТИ 

ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА НА УЛАЗИМА У 
ПЕШАЧКУ ЗОНУ У НОВОМ САДУ

I. У Решењу о заштити пешачких површина на улазима 
у пешачку зону у Новом Саду ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 33/11 и 20/22), у тачки 2. став 2. се мења и гласи:

„Изузетно, у Његошевој улици и Улици краља Алексан-
дра у Новом Саду је потребно уклонити постављене 
заштитне стубиће у циљу несметаног одвијања саобраћаја 
у пешачкој зони за време трајања радова на изградњи под-
земне гараже у улици Модене и уместо њих поставити 
рампе за контролу уласка-изласка из пешачке зоне“.

У тачки 2. после става 2. додаје се нови став 3. који 
гласи:

„Налаже се ЈКП „Паркинг сервис“ постављање рампи 
за за контролу уласка-изласка из пешачке зоне у Његоше-
вој улици и Улици краља Александра у Новом Саду у складу 
са пројектом брoj ES 0104/22-TRS кojи je изрaдиo AG-UNS 
ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI INSTITUT DOO Novi Sad“.

II. Рок за извршење овог решења је 22.6.2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3885/2022 
9. јун 2022. године
НОВИ САД 

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

443
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/2018, 61/19, 9/21, 24/21 и 16/22), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПОВРЕМЕНИХ ПАРКИРАЛИШТА У 
НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ НАЈЛОН ПИЈАЦЕ 

У НОВОМ САДУ

I. У Решењу о одређивању повремених паркиралишта 
у непосредној близини Најлон пијаце у Новом Саду ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", бр. 25/12, 73/16 и 12/22), у 
тачки I. став 2. се мења и гласи:

„Сва паркиралишта из става I. ове тачке користе се као 
посебна паркиралишта петком, суботом и недељом у вре-
мену од 6,00 до 14,00 часова, осим паркиралишта у улици 
Живојина Ћулума које се користи као посебно паркиралиште 
само недељом у времену од 6,00 до 14,00 часова.“

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

• паркиралишта уреди, опреми и да постави саобраћајну 
сигнализацију у складу са саобраћајним пројектима и 

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

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

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнали-
зације. 

V. Рок за извршење овог решења је 7.7.2022. године.
VI. Ово решење објавити  у “Службеном листу Града 

Новог Сада”. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИ ЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3866/2022 
8. јун 2022. године
НОВИ САД  в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, 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

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

432 Решење о давању сагласности директору 
 Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
 сервис“ Нови Сад да Данијелу Бојков, 
 мастер правних наука изабере за изврш-
 ног директора Јавног комуналног преду-
 зећа „Паркинг сервис“ Нови Сад 699

433 Решење о продужењу дужности в.д. 
 начелника Градске управе за опште 
 послове (Радовановић Бранимир) 699

Градоначелник

434 Решење о измени Акционог плана запо-
 шљавања Града Новог Сада за 2022. 
 годину 700

435 Решење о стављању ван снаге Решења 
 број: 3-254/2022-II од 01.04.2022. године 700

Градска управа за здравство

436 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализацију 
 пројеката здравствених установа у обла-
 сти јавног здравља којима се доприноси 
 промоцији здравља и превенцији боле-
 сти за 2022. годину 700

Градска управа за саобраћај и путеве

437 Решење о постављању саобраћајне си-
 гнализације у блоку Улице Десанке Мак-
 симовић у Новом Саду 703

438 Решење о измени режима саобраћаја у 
 раскрсници улица Козарачке и Славише 
 Вајнера Чиче у Футогу 703

439 Решење о постављању заштитних сту-
 бића у улицама Берислава Берића и 
 Кисачкој у Новом Саду 704

440 Решење о постављању заштитних сту-
 бића на углу улица чика Стевине и Јанка 
 Веселиновића у Новом Саду 704

441 Решење о постављању заштитних сту-
 бића на углу улице Данила Киша и Буле-
 вара ослобођења у Новом Саду 704

442 Решење о измени Решења о заштити 
 пешачких површина на улазима у пеша-
 чку зону у Новом Саду 705

443 Решење о измени Решења о одређива-
 њу повремених паркиралишта у непо-
 средној близини Најлон пијаце у Новом 
 Саду 705


