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На основу члана 8. Правилника о коришћењу, одржавању 

и управљању службеним зградама и пословним просто-
ријама у јавној својини Града Новог Сада које користе органи 
и организације Града Новог Сада ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 41/19, 27/20 и 52/20), а у вези са чланом 
18. став 5. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 
бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17, 
95/18 и 153/20), Градско веће Града Новог Сада, на 151. 
седници од 14. јула 2022. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ ЗГРАДА И ПОСЛОВНИХ 
ПРОСТОРИЈА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 

НОВОГ САДА КОЈЕ КОРИСТЕ МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА
 Члан 1 

Овим правилником ближе се уређује коришћење зграда 
и пословних просторија у јавној својини Града Новог Сада 
које користе месне заједнице, образоване Одлуком о мес-
ним заједницама Града Новог Сада ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 58/21), у складу са Статутом Града Новог 
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), као 
и услови и начин њиховог давања на коришћење државним 
органима и организацијама Републике Србије, односно 
органима и организацијама Аутономне покрајине Војводине 
и Града Новог Сада, удружењима, правним лицима и дру-
гим организацијама, као и физичким лицима.

 Члан 2

Месне заједнице из члана 1. овог правилника дужне су 
да зграде и пословне просторије у јавној својини Града 
Новог Сада (у даљем тексту: пословне просторије) користе 
на начин којим се обезбеђује ефикасно вршење њихових 
права и дужности, као и њихово рационално коришћење и 
очување. 

Председник савета месне заједнице који представља 
и заступа месну заједницу из става 1. овог члана, одгово-
ран је за законито коришћење пословних просторија које 
користи  та месна заједница.

Запослени у Градској управи за опште послове Града 
Новог Сада (у даљем тексту: Градска управа) који су рас-
поређени на рад у ту месну заједницу, одговорни су за 
савесно и наменско коришћење пословних просторија које 
користе ради обављања послова из делокруга Савета 
месне заједнице.

 Члан 3

Савет месне заједнице може дати пословне просторије 
које користи месна заједница, на коришћење без накнаде, 
у сврхе одржавања састанака, промоција, манифестација 
од општег друштвеног значаја, односно од значаја за ста-
новнике на подручју месне заједнице, следећим корисни-
цима:

- државним органима и организацијама Републике 
Србије, односно органима и организацијама Аутономне 
покрајине Војводине и Града Новог Сада, 

- народним посланицима Народне скупштине Републике 
Србије, посланицима Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине и одборницима Скупштине Града Новог 
Сада,

- црвеном крсту, 
- удружењу добровољних давалаца крви, 
- удружењима пензионера и инвалида рада,
- удружењима бораца, војних инвалида, цивилних инва-
лида рата и чланова њихових породица, и

- регистрованим стамбеним заједницама.
Корисници пословних просторија из алинеја од пете до 

седме овог члана, морају бити регистровани на територији 
Града Новог Сада.

Члан 4

Савет месне заједнице може дати пословне просторије 
на коришћење, без накнаде, уз претходну сагласност Град-
ског већа Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће), 
у сврхе одржавања састанака, промоција, манифестација 
од општег друштвеног значаја, односно од значаја за ста-
новнике на подручју месне заједнице, следећим корисни-
цима:

- регистрованим политичким странкама, 
- регистрованим спортским организацијама и удру-
жењима, 

- правним лицима и другим организацијама, и 
- физичким лицима. 
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Члан 5

Пословне просторије могу се дати на коришћење корис-
ницима из чл. 3. и 4. овог правилника, у време када се не 
користе за рад органа месне заједнице.

Члан 6

Захтев за давање на коришћење пословних просторија, 
корисници из чл. 3. и 4. овог правилника подносе писаним 
путем Савету месне заједнице, најмање 10 радних дана 
пре дана почетка коришћења пословних просторија. 

Захтев из става 1. овог члана, заприма запослени у 
Градској управи који је распоређен на рад у месној зајед-
ници, о чему води посебну евиденцију.

Захтев из става 1. овог члана мора да садржи:
- податке о кориснику пословних просторија, и то за:
1. физичка лица – име, презиме, адресу, контакт теле-

фон, фотокопију личне карте,
2. правна лица – назив и седиште, контакт телефон 

овлашћеног лица, фотокопију решења о упису у регис-
тар надлежног органа и пуномоћје за лице које заступа 
подносиоца захтева, и

3. регистроване политичке странке и регистроване 
спортске организације и удружења – назив и седиште, 
контакт телефон овлашћеног лица, фотокопију 
решења о упису у регистар надлежног органа и пуно-
моћје за лице које заступа подносиоца захтева.
- адресу пословних просторија за које се подноси 
захтев,

- време трајања коришћења пословних просторија, 
и

- активност која ће се обављати у пословним прос-
торијама (којом се не могу остваривати приходи).

Члан 7

Градска управа припрема предлог акта којим Савет 
месне заједнице даје на коришћење пословне просторије, 
корисницима из члана 3. овог правилника.

Члан 8

Градска управа припрема предлог акта којим Савет 
месне заједнице даје на коришћење пословне просторије, 
корисницима из члана 4. овог правилника.

Акт о давању на коришћење пословних просторија из 
става 1. овог члана Градска управа доставља Градском 
већу на одлучивање о давању претходне сагласности.

Акт о давању на коришћење пословних просторија из 
члана 7. и става 1. овог члана садржи: 

- назив и седиште, односно адресу корисника пословних 
просторија,

- адресу пословних просторија које се дају на коришћење,
- временски период коришћења пословних просторија, 
- услове под којима се пословне просторије дају на 
коришћење, 

- намену коришћења пословних просторија, и

- обавезе корисника пословних просторија.

  Члан 9

Корисници пословних просторија дужни су да пословне 
просторије и све покретне ствари у пословним просторијама 
користе савесно, као и да их након коришћења оставе у 
стању у коме су им дате на коришћење.

Евентуалну штету која настане приликом коришћења 
пословних просторија сноси корисник пословних просторија.

Члан 10

Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да 
важи тачка 3. Решења о условима под којима месне зајед-
нице могу да стичу средства издавањем на привремено и 
повремено коришћење објеката и просторија месне зајед-
нице ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/03 и 17/03).

Члан 11

   Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 021-2/2022-150-1-II
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 32. Одлуке о буџету Града Новог Сада 

за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, броj 
56/21 и 25/22), на предлог Градоначелника Града Новог 
Сада, Градско веће Града Новог Сада на 151. седници од 
14. јула 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНAМA РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

ПОТРЕБЕ ОРГАНА  ГРАДА НОВОГ САДА  
У 2022. ГОДИНИ

Члан 1.

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
потребе органа Града Новог Сада у 2022. години („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 2/22 и 4/22), у члану 2. износ: 
“ 281.237.000,00“ замењује се износом: „307.137.000,00“.

Члан 2.

Програм инвестиционих активности за потребе органа 
Града Новог Сада у 2022. години, који чини саставни део 
овог решења, мења се и гласи:
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П  Р  О  Г  Р  А  М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ГРАДА НОВОГ САДА  У 2022. ГОДИНИ
Редни 
број ОСНОВНА СРЕДСТВА ПЛАН ЗА 

2022. ГОДИНУ
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе (Шифра 0602) 307.137.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Шифра: 0602-0001)
 Укупно за ПА: 307.137.000,00
А. МАШИНЕ И ОПРЕМА 209.107.000,00
1 Опрема за саобраћај 91.200.000,00

1.1 Опрема за копнени саобраћај 91.200.000,00
1.1.1 Моторна возила 77.700.000,00
1.1.2 Електрични бицикли 13.500.000,00

2 Административна опрема 115.034.000,00
2.1 Канцеларијска опрема 29.000.000,00

2.1.1 Намештај 15.000.000,00
2.1.2 Уградна опрема 14.000.000,00

2.2 Рачунарска опрема 54.000.000,00
2.2.1 Рачунари и рачунарска опрема 22.000.000,00
2.2.2 Таблет рачунари, за потребе ГУ за инспекцијске послове 1.500.000,00
2.2.3 Штампачи, скенери и пратећа опрема 16.500.000,00
2.2.4 Опрема за реконструкцију рачунарске мреже 14.000.000,00

2.3 Комуникациона опрема 9.660.000,00
2.3.1 Телефони и факс апарати 1.000.000,00
2.3.2 Телефонска централа 6.000.000,00
2.3.3 Мобилни телефони 2.660.000,00

2.4 Електронска и фотографска опрема 19.974.000,00
2.4.1 Електронска опрема 19.824.000,00

2.4.1.1 Фотокопир апарати 7.110.000,00
2.4.1.2 Клима уређаји 4.200.000,00
2.4.1.3 Машине за савијање и хефтање 1.800.000,00
2.4.1.4 Аутоматска клизна врата 800.000,00

2.4.1.5 Преносиви читач личне карте са штампачем и футролом, за потребе ГУ за инспекцијске 
     послове 1.400.000,00

2.4.1.6 Радио станице, за потребе ГУ за инспекцијске послове 3.824.000,00
2.4.1.7 Остала електронска опрема 690.000,00

2.4.2 Фотографска опрема 150.000,00
2.4.2.1 Фотоапарати, за потребе Градске управе за инспекцијске послове 150.000,00

2.5 Опрема за домаћинство и угоститељство 2.400.000,00
2.5.1 Опрема за домаћинство 300.000,00
2.5.2 Опрема за угоститељство 2.100.000,00

3 Опрема за јавну безбедност 700.000,00
3.1 Службене лисице 450.000,00
3.2 Службене палице 250.000,00

4 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 2.173.000,00
4.1 Моторна опрема 2.173.000,00
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4.1.1 Коса степенишна лифт платформа за инвалиде 2.100.000,00
4.1.2 Акумулаторска бушилица 28.000,00
4.1.3 Угаона електрична брусилица 45.000,00

Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 98.030.000,00
1 Нематеријална имовина 98.030.000,00

1.1 Унапређење Диспечер плус информационог система, за потребе Градске управе за 
инспекцијске послове 1.500.000,00

1.2 Апликативни софтвер - портал за пријем поднесака и докумената од физичких и правних 
лица 22.000.000,00

1.3 Апликативни софтвер за Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције "Unidocs" 2.100.000,00

1.4 Апликативни софтвер за Градску управу за саобраћај и путеве" Улазак и контрола приступа 
за пешачку зону" 1.500.000,00

1.5 Апликативни софтвер за Градску управу за саобраћај и путеве" Израда такси дозвола за 
возила и возаче са апликацијом" 1.500.000,00

1.6 Набавка, надоградња и проширење Е писарнице у Градској управи за саобраћај и 
путеве и градској управи за инспекцијске послове 2.000.000,00

1.7 Израда Диспечер плус андроид апликације 945.000,00
1.8 Дорада Диспечер плус информационог система 1.240.000,00
1.9 Софтвер за електронско фактурисање 16.755.400,00

1.10 Дорада и проширење софтвера за управљање скупштинским материјалом 1.700.000,00

1.11 Надоградња и проширење софтвера за Градску управу за имовину и имовинско правне 
послове 1.000.000,00

1.12 Надоградња и проширење софтвера за издавање картица за пешачку зону 999.600,00
1.13 Дорада андроид апликације за управљање скупштинским материјалом 120.000,00

1.14 Дорада програма за електронско вођење седница Скупштине Града "Е пословник" за 
потребе вођења седница Градске изборне комисије 1.800.000,00

1.15 Дорада програмских пакета за Градску управу за имовину и имовинско правне послове 1.200.000,00

1.16 Надоградња и проширење софтвера у Градској управи за Социјалну и дечију заштиту-
комесаријат за избеглице, реинтеграција и редизајн 800.000,00

1.17 Лиценце 40.770.000,00
1.17.1 Лиценца за "Newtone dictate" софтвер у великој сали Скупштине 220.000,00
1.17.2 "Auto CAD" лиценце 32.450.000,00
1.17.3 "Аdobe PRO" лиценце 7.600.000,00
1.17.4 Остале лиценце 500.000,00

1.18 Телефонски прикључак 100.000,00
„

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 401-10/2022-107/2-II
14. јул 2022. године
НОВИ САД

        Градоначелник
    Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и члана 
32. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/21 и 25/22), на 
предлог  Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће 
Града Новог Сада на 151.  седници  од  14. јула  2022. 
године  доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

I

У Решењу о  Програму инвестиционих активности за 
основне школе  за 2022. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“ бр. 4/22 и 7/22-испр.), тачка II мења се и гласи:

„ II

Средства за реализацију Програма планирана су  у 
буџету Града Новог Сада за 2022. годину, у оквиру Програма 
9: Основно образовање, у укупном износу од 311.511.958,00 
динара, од чега за Програмску активност: Реализација 
делатности основног образовања у износу од 64.767.050,00 
динара, за Пројекат: Надоградња школе - ОШ „Иван Гун-
дулић“ у износу од 130.661.960,00  динара, за Пројекат: 
Доградња спортске сале -  ОШ „Васа Стајић“ у износу од 
105.152.948,00  динара, за Пројекат: Изградња нове школе 
у насељу „Југовићево“ у износу од 5.465.000,00   динара и 

за Пројекат: Доградња школе и изградња спортске сале 
-  ОШ „Десанка Максимовић“ Футог у износу од 5.465.000,00   
динара, и то 282.408.664,38 динара из извора финансирања 
01- општи приходи и примања буџета и 29.103.293,62 динара 
из извора финансирања 13- нераспоређени вишак прихода 
и примања из ранијих година, а у складу са оствареним 
приходима у буџету.“

II

Програм инвестиционих активности за основне школе 
за 2022. годину, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Средства за реализацију Програма инвестиционих актив-
ности за основне школе за 2022. годину, планирана су у 
буџету Града Новог Сада за 2022. годину, као трансфери 
осталим нивоима власти, у укупном износу од 311.511.958,00  
динара и распоређују се за Програмску активност: Реа-
лизација делатности основног образовања, за Пројeкат: 
Надоградња школе -  ОШ „Иван Гундулић“, за Пројекaт: 
Доградња спортске сале -  ОШ „Васа Стајић“, за Пројекат: 
Изградња нове школе у насељу „Југовићево“ и за Пројекат: 
Доградња школе и изградња спортске сале -  ОШ „Десанка 
Максимовић“ Футог.  

I. У оквиру Програмске активности: Реализација делат-
ности основног образовања, средства у износу од 
64.767.050,00 динара, распоређују се за:

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА - 5113

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

1.1. ОШ "Лаза Костић" Ковиљ Прикључaк на канализациону мрежу 6.500.000,00

1.2. ОШ "Ђура Даничић" Нови Сад Уградња лифта за особе са инвалидитетом 4.550.000,00

1.3. ОШ „Јован Дучић“ Петроварадин Постављање приступне  рампе за особе са 
инвалидитетом 1.000.000,00

1.4. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад Реконструкција електро мреже 11.000.000,00

1.5. ОШ“Jован Поповић“ Нови Сад Реконструкција електро мреже за објекат школе у 
др. Илије Ђуричића 2 11.820.000,00

УКУПНО 34.870.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ– 5114

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ

2.1. ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ Стручни надзор на прикључку за канализациону мрежу 97.500,00

2.2. ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад Стручни надзор на уградњи лифта за особе са 
инвалидитетом 68.250,00

2.3. ОШ „Јован Дучић“ Петроварадин Стручни надзор на постављању приступне  рампе за 
особе са инвалидитетом 15.000,00

2.4. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад Стручни надзор на реконструкцији електро мреже 165.000,00
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2.5. ОШ“Jован Поповић“ Нови Сад Стручни надзор на реконструкцији електро мреже за 
објекат школе у др.Илије Ђуричића 2 177.300,00

2.6. ОШ“Светозар Марковић Тоза“ 
Нови Сад

Пројекат реконструкције фекалне и атмосферске 
канализације 1.860.000,00

2.7. ОШ“Ђура Јакшић“ Каћ Елаборат о процени стања постојећег објекта  спортске 
сале са свлачионицама 600.000,00

2.8. ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад Стручни надзора на реконструкцији и доградњи 
хидрантске мреже - радови из 2021. године 98.000,00

2.9. ОШ“Ђура Јакшић“ Каћ Пројекат реконструкције спортске сале 3.500.000,00
УКУПНО 6.581.050,00

3. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ  – 5126

Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 

износ
3.1. ОШ „Вељко Влаховић“ Шангај Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00
3.2. ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00
3.3. ОШ "Марија Трандафил" Ветерник Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00
3.4. ОШ "Ђура Јакшић" Каћ Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00
3.5. ОШ "Вељко Петровић" Бегеч Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00
3.6. ОШ "Никола Тесла" Нови Сад Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00
3.7. ОШ "Јован Поповић" Нови Сад Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00
3.8. ОШ "Јован Јовановић Змај" Сремска Каменица Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00
3.9. ОШ "Вук Караџић" Нови Сад Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00

3.10. ОШ "Милош Црњански" Нови Сад Набавка рачунарске опреме 1.200.000,00
3.11. ОШ "Светозар Марковић Тоза" Нови Сад Набавка рачунарске опреме 838.000,00
3.12.  ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад Набавка рачунарске опреме 838.000,00
3.13.  ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад Набавка рачунарске опреме 838.000,00
3.14.  ОШ "Бранко Радичевић" Нови Сад Набавка рачунарске опреме 838.000,00
3.15.  ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад Набавка рачунарске опреме 838.000,00
3.16.  ОШ "Лаза Костић" Ковиљ Набавка рачунарске опреме 838.000,00
3.17.  ОШ "Душан Радовић" Нови Сад Набавка рачунарске опреме 838.000,00
3.18. ОШ „22 АВГУСТ“ Буковац школски намештај 4.000.000,00
3.19. ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад школски намештај 1.450.000,00

Укупно: 23.316.000,00

II. У оквиру Пројeкта: Надоградња школе -  ОШ „Иван Гундулић“, средства у износу од 130.661.960,00   динара, рас-
поређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА - 5112

Ред. 
број

Носилац инвестиционих 

активности
Опис Износ у 

динарима

1.1. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад
Надоградња објекта школе и реконструкција приземља 
школског објекта у Новом Саду - наставак реализације 
уговорених обавеза из 2020.  и 2021. године

70.201.000,00
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1.2. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

Додатни и непредвиђени радови на надоградњи 
објекта школе и реконструкцији приземља школског 
објекта у Новом Саду - наставак реализације 
уговорених обавеза из 2020.  и 2021. године

8.648.988,00

УКУПНО 78.849.988,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ - 5114

Ред. 
број

Носилац инвестиционих  
активности Опис Износ у 

динарима

2.1. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

Стручни надзор на надоградњи објекта школе и 
реконструкцији приземља школског објекта у Новом 
Саду - наставак реализације уговорених обавеза из 
2020. и 2021. године 

1.343.514,00

2.2. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

Стручни надзор на додатним и непредвиђеним 
радовима на надоградњи објекта школе и 
реконструкцији приземља школског објекта у Новом 
Саду - наставак реализације уговорених обавеза из 
2020. и 2021. године

128.923,00

2.3. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад Технички преглед надограђеног дела објекта 570.000,00

УКУПНО 2.042.437,00

3. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА - 5122

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

3.1. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад Опремање школе 38.733.701,00

УКУПНО 38.733.701,00

4. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ  – 5126 

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

4.1. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад Опремање школе 11.035.834,00

УКУПНО 11.035.834,00

III. У оквиру Пројекта: Доградња спортске сале -  ОШ „Васа Стајић“, средства у износу од 105.152.948,00  динара, 
распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА - 5112

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

1.1. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад Доградња спортске сале - наставак реализације 
уговорених обавеза из 2021. године 80.000.000,00

1.2. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад Додатни и непредвиђени радови на доградњи спортске 
сале 22.017.682,00

УКУПНО 102.017.682,00
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2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ - 5114

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

2.1. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад Стручни надзор на доградњи спортске сале-наставак 
реализације уговорених обавеза из 2021. године 2.100.000,00

2.2. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад Координатор за безбедност и здравље на раду и 
израда плана превентивних мера 705.000,00

2.3. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад Стручни надзор на додатним и непредвиђеним радови 
на доградњи спортске сале 330.266,00

УКУПНО 3.135.266,00

    IV. У оквиру Пројекта: Изградња нове школе у насељу „Југовићево“, средства у износу од 5.465.000,00  динара, 
распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА - 5112

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима
1.1. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад Изградња нове школе у насељу „Југовићево“ 5.000.000,00

УКУПНО 5.000.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ - 5114

Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

2.1. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад Стручни надзор на изградњи нове школе у насељу 
„Југовићево“ 75.000,00

2.2. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад Координатор за безбедност и здравље на раду на 
изградња нове школе у насељу „Југовићево“ 390.000,00

УКУПНО 465.000,00
   

V. У оквиру Пројекта: Доградња школе и изградња спортске сале -  ОШ „Десанка Максимовић“ Футог, средства у 
износу од 5.465.000,00  динара, распоређују се за:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА - 5112

Ред. 
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима
1.1. ОШ „Десанка Максимовић“ Футог Доградња школе и изградња спортске сале 5.000.000,00

УКУПНО 5.000.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ - 5114

Ред.
број Носилац инвестиционих активности Опис Износ у 

динарима

2.1. ОШ „Десанка Максимовић“ Футог Стручни надзор на доградњи школе и изградња 
спортске сале 75.000,00

2.2. ОШ „Десанка Максимовић“ Футог Координатор за безбедност и здравље на раду и 
израда плана превентивних мера 390.000,00

УКУПНО 465.000,00
 „
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III

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

                                                                                                           
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-2/2022-468-II
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

618
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 
32. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 25/22), на 
предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће 
Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
средње школе за 2022. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 4/22), тачка II. мења се и гласи:

„II

За реализацију Програма у буџету Града Новог Сада 
за 2022. годину планирана су средства на име трансфера 

осталим нивоима власти у оквиру Програма 10: Средње 
образовање и васпитање, у укупном износу од 195.796.696,00  
динара, од чега 173.796.696,00 динара из извора финан-
сирања 01 - општи приходи и примања и 22.000.000,00 
динара из извора финансирања 13 - нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година, за:

1. У оквиру Програмске активности: "Реализација 
делатности средњег образовања" за капиталне транс-
фере за инвестиционе активности, средства у укупном 
износу од 50.910.696,00 динара из извора финансирања 
01;

2. Пројекте, средства у износу од 144.886.000,00  динара, 
од чега 122.886.000,00 динара из извора финансирања 01 
и 22.000.000,00 динара из извора финансирања 13, за:

2.1. Пројекат: Доградња објекта медицинске школе 
„7. април“, средства у укупном износу од 144.686.000,00  
динара, од чега 122.686.000,00 динара из извора финан-
сирања 01 и 22.000.000,00 динара из извора финансирања 
13 и 

2.2. Пројекат: Изградња и опремање фискултурне 
сале Гимназије „Лаза Костић“, средства у укупном износу 
од 200.000,00 динара из извора финансирања 01."

II

Програм инвестиционих активности за средње школе 
за 2022. годину мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Средства у укупном износу од 195.796.696,00 динара, 
планирана су у буџету Града Новог Сада и распоређују се 
на следећи начин: 

1. У оквиру Програмске активности: „Реализација 
делатности средњег образовања“, средства у укупном 
износу од 50.910.696,00 динара, за:

1.1. Капитално одржавање зграда и објеката

р. бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у 
динарима ИФ

1 Гимназија "Светозар 
Марковић", Нови Сад Адаптација простора испод степеништа 9.583.740,00 01

  Укупно: 9.583.740,00

       1.2. Пројектно планирање

р. бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у 
динарима ИФ

1 Гимназија "Исидора Секулић", 
Нови Сад

Пројектно техничка документација, сагласности, таксе, 
трошкови обраде предмета  за партерно уређење 
дворишта и Израда допуне елабората енергетске 
ефикасности и ПЗИ пројекта конструкције ојачања 
надоградње

4.300.320,00 01

2 Гимназија "Светозар 
Марковић", Нови Сад

Стручни надзор на адаптацији простора испод 
степеништа 143.756,00 01

3 Средња машинска школа, Нови 
Сад

Координатор за безбедност и здравље на раду за 
реконструкцију хидрантске мреже  144.000,00 01

  Укупно: 4.588.076,00
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       1.3. Опрема за образовање, науку, културу и спорт

р. бр. ОБЈЕКАТ ОПИС Износ у 
динарима ИФ

1 Електротехничка школа 
"Михајло Пупин", Нови Сад

Набавка опреме за извођење практичне наставе 
(телефонска централа, осцилоскоп, пројектори, десктоп 
рачунари,  клупе и столице за учионице,метални 
ормани за радионице, опрема зарадионицу 
аутоелектронике, лап топ рачунари) 

2.600.000,00 01

2 Средња медицинска школа "7.
април", Нови Сад

Набавка опреме за извођење практичне наставе за 
зубне техничаре 33.670.880,00 01

3 Средња машинска школа, Нови 
Сад Набавка дизалице за кабинет аутомеханичара 468.000,00 01

  Укупно: 36.738.880,00

2.  Пројекти, средства у укупном износу од 144.886.000,00 динара, за:

 2.1. Пројекат: „Доградња објекта медицинске школе „7. април““

р. бр. Активност ОПИС Износ у 
динарима ИФ

1 Изградња зграда и објеката 
Доградња објекта школе и фискултурне сале

120.003.000,00 01

22.000.000,00 13

Укупно: 142.003.003,00

2 Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, сагласности, таксе, 
стручни надзор и координатор за безбедност и 
здравље на раду за доградњу објекта школе и 
фискултурне сале

2.683.000,00 01

  Пројекат  укупно 144.686.000,00

 2.2. Пројекат: „Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије „Лаза Костић““

р. бр. Активност ОПИС Износ у 
динарима ИФ

1 Пројектно планирање
Пројектно техничка документација, сагласности, таксе, 
стручни надзор и координатор за безбедност и 
здравље на раду за изградњу фискултурне сале

200.000,00 01

Пројекат  укупно 200.000,00
“

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-2/2022-470-II
14. јул 2022. године
НОВИ САД

       Градоначелник
    Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 
32. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 25/22), на 
предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће 
Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ 

УСТАНОВУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО" 
НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за 
2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 
7/22),  тачка II. мења се и гласи:

"II

За реализацију Програма у буџету Града Новог Сада 
за 2022. годину планирана су средства у оквиру Програма 
8: Предшколско васпитање и образовање, у укупном износу 
од 311.842.562,00 динара, од чега 221.707.000,00 динара 
из извора финансирања 01 - општи приходи и примања 
буџета и средства у износу од 90.135.562,00 динара из 
извора финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година, за:

1. У оквиру Програмске активности: "Функционисање 
и остваривање предшколског васпитања и образо-
вања", за инвестиционе активности средства у укупном 
износу од 53.800.000,00 динара, за:

А. Зграде и грађевински објекти, средства у укупном 
износу од 20.700.000,00 динара,

Б. Машине и опрема, средства у укупном износу од 
33.100.000,00 динара;

2.  Пројекте, средства у укупном износу од 
258.042.562,00 динара, од чега 167.907.000,00 
динара из извора финансирања 01 и 90.135.562,00 
динара из извора финансирања 13, за:

2.1.  Пројекат: "Изградња и опремање објекта у Ади-
цама", средства у укупном износу од 154.442.562,00 
динара, од чега 64.307.000,00 динара из извора 
финансирања 01 и 90.135.562,00 динара из извора 
финансирања 13;

2.2.  Пројекат: "Доградња и опремање објекта у 
Ковиљу", средства у укупном износу од 
70.300.000,00 динара;

2.3.  Пројекат: "Реконструкција објекта на Клисанс-
ком путу", средства у укупном износу од 
5.300.000,00 динара;

2.4.  Пројекат: "Опремање објекта на Сајлову", сред-
ства у укупном износу од 8.000.000,00 динара и

2.5.  Пројекат: "Опремање објекта у Ветернику", 
средства у укупном износу од 20.000.000,00 
динара."

 II

Програм инвестиционих активности за Предшколску 
установу „Радосно детињство“ Нови Сад за 2022. годину, 
мења се и гласи:

"ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА  

ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "РАДОСНО 
ДЕТИЊСТВО" НОВИ САД ЗА  2022. ГОДИНУ

Средства у укупном износу од 311.842.562,00 динара 
планирана су у буџету Града Новог Сада и распоређују се 
на следећи начин:

1. У оквиру Програмске активности: "Функционисање 
и остваривање предшколског васпитања и образо-
вања", средства у укупном износу од 53.800.000,00 динара, 
за: 

А. Зграде и грађевински објекти, средства у укупном 
износу од 20.700.000,00 динара, за:

1.1. Капитално одржавање зграда и објеката

Ред. 
број Објекат Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Више Објеката (Народног фронта 
42, Бате Бркића) Уградња аутоматске дојаве пожара 7.442.000,00 01

2 Бегеч Прикључак објекта на месну канализациону мрежу 58.000,00 01
  укупно: 7.500.000,00

1.2. Пројектно планирање

Ред. 
број Објекат Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Више објеката (Народног фронта 
42, Бате Бркића)

Пројектно техничка документација, стручни 
надзор, технички преглед, трошкови обраде 
предмета, сагласности и таксе за уградњу 
аутоматске дојаве пожара 

700.000,00 01
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2

Више објеката (Ј. Влаховића, Трг 
Коменског, Војвођанских бригада, 
Вршачка, Ветерник - Краља 
Александра)

Пројектно техничка документација, стручни 
надзор, технички преглед, трошкови обраде 
предмета, сагласности и таксе за реконструкцију 
електроинсталација 

2.000.000,00 01

3

Више објеката (П. Папа, С. 
Новаковића, Ченејска, С. Шолаје, 
Ј. Чмелика, Б. Ћосића, Ј. Хуса, С. 
Маринковић, А. Шантића, Руменка, 
Ковиљ, Бегеч, Ченеј, Ветерник - 
Паунова и Краља Александра, 
Футог - Пролетерска и Војводе 
Мишића)

Пројектно техничка документација, стручни 
надзор, технички преглед, трошкови обраде 
предмета, сагласности и таксе за реконструкцију 
хидрантских инсталација 

2.000.000,00 01

4 Илариона Руварца
Пројектно техничка документација, трошкови 
обраде предмета, сагласности и таксе за 
изградњу објекта                                                         

3.550.000,00 01

5 Полгар Андраша
Пројектно техничка документација, трошкови 
обраде предмета, сагласности и таксе за 
изградњу објекта                                                                     

3.250.000,00 01

6 Јиречекова
Пројектно техничка документација, трошкови 
обраде предмета, сагласности и таксе за санацију 
објекта                                                                                                                        

700.000,00 01

7 Више објеката
Пројектно техничка документација, трошкови 
обраде предмета, сагласности и таксе за 
прикључење на инфраструктуру 

500.000,00 01

8

Више објеката (Ченејска 50, 
Ћирила и Методија,  Вршачка, 
Бегеч, Ветерник - Краља 
Александра)

Пројектно техничка документација, трошкови 
обраде предмета, сагласности и таксе, стручни 
надзор и технички преглед за реконструкције 
гасних котлова

500.000,00 01

  укупно: 13.200.000,00

Б. Машине и опрема средства у укупном износу од 33.100.000,00 динара за:

 1.1.   Набавку опреме 

Ред. 
број Објекат Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Сви објекти Предшколске установе Опрема за саобраћај - 1 путничко возило и 2 
доставна возила 9.000.000,00 01

2.1
Централна кухиња, управна зграда 
и сви објекти Предшколске 
установе

Набавка административне опреме - средства из 
буџета 12.000.000,00 01

2.2
Централна кухиња, управна зграда 
и сви објекти Предшколске 
установе

Набавка административне опреме - закуп 100.000,00 01

административна опрема, укупно 12.100.000,00

2 Сви објекти Предшколске установе Набавка опреме за образовање, науку, културу и 
спорт   12.000.000,00 01

Извор финансирања 01  33.000.000,00

Извор финансирања 01 100.000,00

  Укупно: 33.100.000,00
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2. Пројекти, средства у укупном износу од 295.103.000,00 динара за: 

 2.1. Пројекат: „Изградња и опремање објекта у Адицама“ 

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Изградња зграда и објеката Изградња објекта и прикључака на 
инфраструктуру

61.150.000,00 01

90.135.562,00 13

5112, укупно 151.285.562,00

2 Пројектно планирање
Пројектно техничка документација, стручни 
надзор, сагласности и таксе за изградњу објекта и 
изградњу прикључака на инфраструктуру                                               

3.157.000,00 01

ИФ 01, укупно 64.307.000,00

ИФ 13, укупно 90.135.562,00

  Пројекат укупно: 154.442.562,00

     2.2. Пројекат: „Доградња и опремање објекта у Ковиљу“

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Изградња зграда и објеката Доградња објекта и изградња прикључака на 
инфраструктуру 67.500.000,00 01

2 Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, стручни 
надзор, сагласности и таксе за изградњу објекта и 
изградњу прикључака на инфраструктуру за 
доградњу објекта и изградњу прикључка на 
инфраструктуру                             

2.800.000,00 01

  Пројекат укупно: 70.300.000,00

     2.3. Пројекат: „Реконструкција објекта на Клисанском путу“ 

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Капитално одржавање зграда и 
објеката

Реконструкција објекта и прикључака на 
инфраструктуру 5.000.000,00 01

2 Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, стручни 
надзор, технички преглед, сагласности и таксе за 
реконструкцију објекта и изградњу прикључака на 
инфраструктуру, технички преглед објекта                              

300.000,00 01

  Пројекат укупно: 5.300.000,00

     2.4. Пројекат:  „Опремање објекта на Сајлову“ 

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Административна опрема Набавка административне опреме за објекат 8.000.000,00 01

  Пројекат укупно: 8.000.000,00
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     2.5. Пројекат: „Опремање објекта у Ветернику“

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Административна опрема Набавка административне опреме за објекат 8.000.000,00 01

2 Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт

Набавка опреме  за образовање, науку, културу и 
спорт за објекат 12.000.000,00 01

  Пројекат укупно: 20.000.000,00
"

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-2/2022-469-II
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

620
На основу члана 18. став 2. и 19, стaв 2.   Одлуке о 

обављању делатности зоохогијене („Службени лист Града 
Новог Сада“ бр. 65/13, 13/14, 47/16, 16/18 и 59/19), Градско 
већe Града Новог Сада на 151. седници од 14. јула 2022. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ДЕЛАТНОСТИ 
ЗООХИГИЈЕНЕ И ПОСЛОВА КОЈИ СЕ 
ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ КАРАНТИНА ЗА 

2022. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Програма 
делатности зоохигијене и послова који се обављају у оквиру 
карантина за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ 
Нови Сад, донео на 157. седници одржаној 1. јула 2002. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 352-1/2022-246-II
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

621
На основу тачке IV.  став 3. Одлуке о Пројекту  „Нови 

Сад – град младих, Србија – земља младих“ („Службени 
лист Града Новог Сада“ број 55/20), и члана 67. тачка 48. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“ број 11/19), на предлог Градоначелника Града Новог 
Сада, Градско веће Града Новог Сада на 151. седници од 
14. јула 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКТА „НОВИ САД – ГРАД МЛАДИХ, 

СРБИЈА – ЗЕМЉА МЛАДИХ“ 
У 2022. ГОДИНИ

I. У Програму реализације Пројекта  „Нови Сад – град 
младих, Србија – земља младих“ у 2022. години („Службени 
лист Града Новог Сада“ број 9/22), у тачки 2. износ: 
„30.000.000,00 динара“ замењује се износом „40.000.000,00 
динара“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 66-2/2022-38-II
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 41. став 2. Одлуке о социјалној заштити 

Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 
38/11, 10/12, 34/17 - др.одлука, 42/18, 55/19, 5/21,9/21 и 
56/21), Градско веће Града Новог Сада, на 151. седници, 
одржаној 14. јула 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНAMA  ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА НОВОГ 

САДА У 2022. ГОДИНИ

I. У Програму унапређења социјалне заштите Града 
Новог Сада у 2022. години ("Службени лист  Града Новог 
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Сада", брoj 1/22 и 3/22),  у тачки IV. износ „312.333.414,00“ 
замењује се износом „313.214.314,00“.

У алинеји првој, износ: „286.350.400,00“ замењује се 
износом „287.231.300,00“.

II. У тачки V. у подтачки 1. износ „111.943.400,00“ 
замењује се износом „112.824.300,00“. 

У табели под редним бројем 12. износ „18.390.400,00“ 
замењује се износом „19.271.300,00“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 5-1291/2022-II
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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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 151. седници од 14. јула 2022.  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ 

ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА ЗА 2022. ГОДИНУ

I. У Програму превенције злоупотребе дрога за 2022. 
годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/22), 
тачка 2. мења се и гласи: 

„2. Средства за реализацију овог програма износе 
3.800.000,00 динара и обезбеђена су Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 56/21 и 25/22).“

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 51-33/2022-II
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о утврђивању мера 

којима се стварају услови за бољу доступност и присту-
пачност у коришћењу здравствене заштите становништва 
у установама примарне здравствене заштите на територији 
Града Новог Сада  ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 45/20), а у вези са чланом 67. тачка 2. Статута Града 
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 
на предлог Градоначеника Града Новог Сада, Градско веће 
Града Новог Сада на 151. седници од 14. јула 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ  Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА 
СПРОВОЂЕЊА МЕРА КОЈИМА СЕ 
СТВАРАЈУ УСЛОВИ ЗА БОЉУ 

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

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

САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

I. У Програму спровођења мера којима се стварају услови 
за бољу доступност и приступачност у коришћењу здрав-
ствене заштите становништва у погледу опреме и других 
средстава за рад у установама примарне здравствене 
заштите на територији Града Новог Сада за 2022. годину 
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/22), у тачки II. 
износ: "96.251.000,00" замењује се износом: "104.354.000,00".

II. У тачки III. алинеја друга износ: "15.500.000,00" 
замењује се износом: "23.603.000,00".

III. У тачки V. подтачка 1) алинеја друга тачка се замењује 
тачка запетом.

После подтачке 1) додаје се подтачка 2) која гласи:  
"2) техничке опреме, у износу од 8.103.000,00 динара, 

и то за:
  - актуатор са додатном опремом за контролу фен-
коила, 250 комада.".

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 51-34/2022-II
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 22. Одлуке о правима на финансијску 

подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 68/17, 42/18, 58/19 и 54/20), Градско веће Града 
Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ИСХРАНЕ У 

БОРАВКУ И ЦЕНЕ УЖИНЕ У ОСНОВНИМ 
ШКОЛАМА

1. Утврђује се цена исхране у боравку и цена ужине у 
основним школама:

-  за исхрану у боравку, у износу од  5.320,00 динара, 
месечно по детету,

-  за ужину, у износу од 2.060,00 динара, месечно по 
детету.

2. Дневна цена исхране у боравку и ужине утврђује се 
дељењем месечне цене по детету са бројем радних дана 
у месецу.

3. Цена исхране у боравку и цена ужине у основним 
школама из тачке 1. овог решења примењиваће се од 1. 
септембра 2022. године.

4. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи 
Решење о утврђивању цене исхране у боравку и цене ужине 
у основним школама ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 21/11).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 5-1290/2022-II
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 17. став 3. Правилника о условима и 

стандардима за пружање услуге дневног боравка деци и 
омладини са сметњама у развоју и деци и омладини са 
поремећајима у понашању, методологији формирања цене 
услуге дневног боравка и учешћу корисника у трошковима 
услуге дневног боравка ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 11/13 и 8/17-др. Правилник), Градско веће Града Новог 
Сада,  на  151. седници  од  14. јула 2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ 

БОРАВКА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА 
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ШКОЛИ ЗА 
ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

"МИЛАН ПЕТРОВИЋ" СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

1. Утврђује се цена услуге Дневног боравка деце и омла-
дине са сметњама у развоју у Школи за основно и средње 

образовање "Милан Петровић" са домом ученика, у износу 
59.105,44 динара месечно просечно по кориснику. 

2. Дневна цена услуге дневног боравка утврђује се 
дељењем месечне цене просечно по кориснику са просеч-
ним месечним бројем радних дана у календарској години.

3. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о утврђивању цене услуге дневног боравка деце и омладине 
са сметњама у развоју у Школи за основно и средње обра-
зовање "Милан Петровић" са домом ученика („Службени 
лист Града Новог Сада“ број 27/20).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 5-1292/2022-II
14. јул 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 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за комуналне 
послове, почев од 20. јула 2022. године, до постављења 
начелника Градске управе за комуналне послове, по спро-
веденом 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-
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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 Зоран Станојевић, дипломирани прав-
ник, у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника и положен државни стручни испит, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/g
14. јул 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 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ГОРДАНА ВУКОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за комуналне послове, почев од 19. јула 2022. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за кому-
налне послове, 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 Гордана Вуковић, дипломирани еко-
номиста, 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-020-4/2022-40/h
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

629
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДЕЈАН МАНДИЋ, дипломирани економиста, поставља 
се за в.д. начелника Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције, почев од 19. јула 2022. године, 
до постављења начелника Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције, по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже на три месеца. 

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



страна 1640. – Броj 31 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 19. јул 2022.

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. 

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције, одлучено је као у диспозитиву 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/i
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

630
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КРУНИЋ ЈЕЛЕНИ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за грађевинско земљиште и инвестиције, почев од 19. јула 

2022. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за грађевинско земљиште и инвестиције по спро-
веденом 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 Јелена Крунић, дипломирани еко-
номиста, показала изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављала, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функциони-
сање Градске управе за грађевинско земљиште и инвес-
тиције, одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/b
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

631
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за урбани-
зам и грађевинске послове, почев од 19. јула 2022. године, 
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до постављења начелника Градске управе за урбанизам 
и грађевинске послове, 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. 

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за урбанизам и 
грађевинске послове, одлучено је као у диспозитиву 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/I
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

632
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЛАДИМИР МИЛЕНКОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за урбанизам и грађевинске послове, почев од 19. јула  
2022. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за урбанизам и грађевинске послове, по спроведе-
ном 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. 

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за урбанизам и 
грађевинске послове, одлучено је као у диспозитиву 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/lj
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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633
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЂОРЂЕ БАСАРИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја 
- мастер, поставља се за в.д. начелника Градске управе 
за саобраћај и путеве, почев од 25. јула 2022. године, до 
постављења начелника Градске управе за саобраћај и 
путеве, 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 пропи-
сано да Градско веће поставља и разрешава начелнике и 
заменике 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 Ђорђе Басарић, дипломирани 
инжењер саобраћаја - мастер, 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 самоу-
праве, 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-020-4/2022-40/m
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

634
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. РАДИВОЈ ПАВЛОВ, дипломирани саобраћајни 
инжењер, поставља се за в.д. заменика начелника Градске 
управе за саобраћај и путеве, почев од 19. јула 2022. године, 
до постављења заменика начелника Градске управе за 
саобраћај и путеве, 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 
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радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса. 

Имајући у виду да Радивој Павлов, дипломирани сао-
браћајни инжењер, у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника и положен државни стручни 
испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама 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-020-4/2022-40/n
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

635
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДАНИЦА МАТОВИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. заменика начелника Градске управе за прописе, 
почев од 19. јула 2022. године, до постављења заменика 
начелника Градске управе за прописе, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса.  

Имајући у виду да Даница Матовић, дипломирани прав-
ник, у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника и положен државни стручни испит, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/nj
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

636
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  ЗОРИЦА ШИЈАК, дипломирани математичар-мате-
матика финансија, поставља се за в.д. начелника Градске 
управе за културу, почев од 26. јула 2022. године, до 
постављења начелника Градске управе за културу, 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-
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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 Зорица Шијак,  дипломирани мате-
матичар-математика финансија, 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-020-4/2022-40/r
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

637
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  ДРАГАН АЛЕКСИЋ, дипломирани правник-мастер, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за културу, почев од 19. јула 2022. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за културу, по спро-
веденом 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. 

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за културу, одлу-
чено је као у диспозитиву Решења. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/s
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

638
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БРАНКОВИЋ мр ДРАГИЦИ, продужава се дужност 
в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине, 
почев од 19. јула 2022. године, до постављења начелника 
Градске управе за заштиту животне средине по спроведе-
ном јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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



19. јул 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 31 – страна 1645.    

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 мр Драгица Бранковић, показала 
изузетно залагање и резултате на пословима које је 
обављала, да има положен државни стручни испит, и да у 
време постављања за вршиоца дужности има статус служ-
беника, 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 заштиту животне средине, одлучено је 
као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/c
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

639
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЧАПКО АНДРИЈАНИ, специјалисти струковном еко-
номисти, продужава се дужност в.д. заменика начелника 
Градске управе за заштиту животне средине, почев од 19. 
јула 2022. године, до постављења заменика начелника 
Градске управе за заштиту животне средине по спроведе-
ном 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. 

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за заштиту животне 
средине, одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/č
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

640
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МАРКОВИЋ МИРЈАНИ, дипломираном правнику, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за имо-
вину и имовинско-правне послове, почев од 21. јула 2022. 
године, до постављења начелника Градске управе за имо-
вину и имовинско-правне послове по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже још три месеца. 

II.  Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.
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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 Мирјана Марковић, дипломирани 
правник,  показала изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављала, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функциони-
сање Градске управе за имовину и имовинско-правне 
послове, одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/ć
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

641
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРИЋ ВЕРИ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за 
имовину и имовинско-правне послове, почев од 21. јула 
2022. године, до постављења заменика начелника Градске 
управе за имовину и имовинско-правне послове по спро-
веденом 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 Вера Зорић, дипломирани правник,  
показала изузетно залагање и резултате на пословима које 
је обављала, да има положен правосудни испит, и да у 
време постављања за вршиоца дужности има статус служ-
беника, 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 имовину и имовинско-правне послове, 
одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/d
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

642
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СТАНИСЛАВА ПРПА, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. начелника Градске пореске управе, 
почев од 19. јула 2022. године, до постављења начелника 
Градске пореске управе, по спроведеном јавном конкурсу, 
а најдуже на три месеца. 
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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 жделокруг 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 Станислава Прпа, дипломирани еко-
номиста, 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-020-4/2022-40/t
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

643
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. НАДРЉАНСКИ БРАНИСЛАВУ, дипломираном еко-
номисти, продужава се дужност в.д. заменика начелника 
Градске пореске управе, почев од 19. јула 2022. године, до 
постављења заменика начелника Градске пореске управе 
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. 

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске пореске управе, одлучено 
је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/dž
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

644
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Мр ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ, поставља се за в.д. 
начелника Градске управе за здравство, почев од 19. јула 
2022. године, до постављења начелника Градске управе 
за здравство, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
на три месеца. 
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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 пропи-
сано да Градско веће поставља и разрешава начелнике и 
заменике 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 мр Драгана Којадиновић, у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника 
и положен државни стручни испит, у смислу Закона о запос-
ленима 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-020-4/2022-40/k
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

645
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРИЋ ВЕРИЦИ, дипломираном правнику, продужава 
се дужност в.д. заменика начелника Градске управе за 
здравство, почев од 19. јула 2022. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за здравство по спро-
веденом 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 Верица Зорић, дипломирани прав-
ник,  показала изузетно залагање и резултате на пословима 
које је обављала, да има положен државни стручни испит, 
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника, 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 здравство, одлучено је као у диспозитиву 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/đ
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

646
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЛАСТИМИР МАСТИЛОВИЋ, мастер економиста, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за спорт и 
омладину, почев од 19. јула 2022. године, до постављења 
начелника Градске управе за спорт и омладину, по спро-
веденом 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 Властимир Мастиловић, мастер еко-
номиста, 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-020-4/2022-40/j
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

647
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. КРСМАНОВИЋ др ОГЊЕНУ, продужава се дужност 
в.д. заменика начелника Градске управе за спорт и омла-
дину, почев од 26. јула 2022. године, до постављења заме-
ника начелника Градске управе за спорт и омладину, 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 Крсмановић др Огњен, показао 
изузетно залагање и резултате на пословима које је 
обављао, да има положен државни стручни испит, и да у 
време постављања за вршиоца дужности има статус служ-
беника, 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 спорт и омладину, одлучено је као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/e
14. јул 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 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ТОМАШ ДР ЛИДИЈИ, продужава се дужност в.д. начел-
ника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, почев 
од 14. јула 2022. године, до постављења начелника Град-
ске управе за социјалну и дечију заштиту, 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 пропи-
сано да Градско веће поставља и разрешава начелнике и 
заменике 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 Томаш др Лидија, показала изузетно 
залагање и резултате на пословима које је обављала, да 
има положен државни стручни испит, и да у време 
постављања за вршиоца дужности има статус службеника, 
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 социјалну и дечију заштиту, одлучено је као у диспози-
тиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/f
14. јул 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 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. НЕНАД ДРАШКОВИЋ, дипломирани правник, 

поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за социјалну и дечију заштиту, почев од 25. јула 2022. 
године, до постављења заменика начелника Градске 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, градска 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 академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
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 Ненад Драшковић, дипломирани 
правник, 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-020-4/2022-40/o
14. јул 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 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ГОРДАНА МОРАВСКИ, дипломирани правник-мастер, 
поставља се за в.д. директора Бироа за пружање правне 
помоћи, почев од 19. јула 2022. године, до постављења 
директора Бироа за пружање правне помоћи, по спрове-
деном 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.

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Бироа за пружање правне помоћи, 
одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/z
14. јул 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 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЧЕДОМИР ШКОРИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. заменика директора Бироа за пружање правне 
помоћи, почев од 19. јула 2022. године, до постављења 
заменика директора Бироа за пружање правне помоћи, 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.

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Бироа за пружање правне помоћи, 
одлучено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/ž
14. јул 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 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ, професор физичког васпи-

тања, поставља се за в.д. начелника Градске управе за 
образовање, почев од 19. јула 2022. године, до постављења 
начелника Градске управе за образовање, 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, градска 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 академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
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 Радован Ковачевић, професор физич-
ког васпитања, 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-020-4/2022-40/p
14. јул 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 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. САША БИЛИНОВИЋ, дипломирани правник, поставља 

се за в.д. начелника Градске управе за привреду, почев од 
26. јула 2022. године, до постављења начелника Градске 
управе за привреду, 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, градска 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 академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
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 Билиновић Саша, дипломирани прав-
ник, у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника и положен државни стручни испит, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2022-40/š
14. јул 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 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ТАТЈАНА ГЛАДОВИЋ, дипломирани економиста, 

поставља се за в.д. заменика шефа Службе за заједничке 
послове, почев од 19. јула 2022. године, до постављења 
заменика шефа Службе за заједничке послове, по спрове-
деном 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, градска 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 академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
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 Татјана Гладовић, дипломирани еко-
номиста, 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-020-4/2022-40/u
14. јул 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

655
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ФЕРЕНЦ БАНЧИ, дипломирани инжењер пољоприв-

реде, поставља се за в.д. директора Дирекције за робне 
резерве, почев од 19. јула 2022. године, до постављења 
директора Дирекције за робне резерве, 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, градска 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 академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
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 Ференц Банчи, дипломирани инжењер 
пољопривреде, 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-020-4/2022-40/v
14. јул 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности сао-

браћаја на путевима ("Службени гласник РС",  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 Мишљења Агенције за безбедност 
саобраћаја Републике Србије, ИСА број:  П973-1/2022-5.1 
од 14.6.2022. године, на предлог Савета за координацију 
послова безбедности саобраћаја на путевима на територији 
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 151. 
седници од 14. јула 2022. године, доноси

PEШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

ЗА 2022. ГОДИНУ

1. У Програму коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на тери-
торији Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 4/22), тачка 2. мења се и гласи:

„2. У складу са чланом 17, 18. и 19. Закона о безбедно-
сти саобраћаја на путевима путевима ("Службени гласник 
РС", 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) у Одлуци о буџету Града 
Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 56/21 и 7/22) за реализацију овог програма пла-
нирана су средства од новчаних казни за прекршаје пред-
виђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 
у укупном износу од 119.730.200,00 динара, од чега су 
17.830.200,00 динара пренета неутрошена средства из 
претходне године, а део средстава у износу од 101.900.000,00 
динара планиран је за 2022. годину.

Део средстава из става 1. ове тачке у износу од 
57.916.200,00 динара планиран је Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2022. годину, у Разделу 05 – Градска управа 
за саобраћај и путеве, за реализацију Пројекта: Безбедност 
саобраћаја, у оквиру Програма 7: Организација саобраћаја 
и саобраћајна инфраструктура, а део у износу од 
61.814.000,00 динара планиран је у Разделу 24 – Градска 
управа за грађевинско земљиште и инвестиције, за реа-
лизацију Програмске активности: Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре, у оквиру Програма 7: Орга-
низација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, а 
обезбедиће се сразмерно оствареним приходима у буџету 
Града Новог Сада, и користиће се за: 
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2. Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града 
Новог Сада" по добијању сагласности Агенције за безбед-
ност саобраћаја Републике Србије.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 34-4454/2022-II
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

657
На основу члана 61. став 1. тачка 10. Статута Града 

Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 11/19), 
а у вези са чланом 100. став 3. Закона о заштити животне 
средине („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04, 
36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 
14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон), Градоначел-
ник Града Новог Сада, по прибављеној сагласности Минис-
тарства заштите животне средине број: 401-00-30/1/22-08 
од 5. јула 2022. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ
 
1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда 

за заштиту животне средине Града Новог Сада за 
2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 3/22), у табели, у делу: ''Управљање отпадом'', 
у програмској активности под редним бројем 4. износ: 
„20.000.000,00 динара“ замењује се износом: 
„22.100.739,20 динара“, a програмска активност под 
редним бројем 6. мења се и гласи:

„

6.

Мобилна 
станица за 
претовар 
отпада

Да би се унапредило управљање 
токовима отпада који се не третирају 
на лицу места или се третирају у 
удаљеним халама за сепарацију, 
неопходно је постојање станице за 

претовар отпада. У циљу 
реализације ове активности ЈКП 
"Чистоћа" Нови Сад обезбедиће 

израду пројектно-техничке 
документације за мобилну станицу за 

претовар отпада.

Унапређење система 
управљања отпадом 
на територији Града 

Новог Сада.

Градска управа 
за заштиту 

животне средине

1.200.000,00 
динара

Буџет Града 
Новог Сада /

„

У програмској активности под редним бројем 9. износ: 
„4.000.000,00 динара“ замењује се износом: „5.000.000,00 
динара“, а програмска активност под редним бројем 10. 
брише се.

2.  У делу: „Контрола и заштита површинских и под-
земних вода“ досадашња програмска активност под 
редним бројем 11. постаје програмска активност под 
редним бројем 10.

3. У делу: „Контрола и заштита природе, биодивер-
зитет, јавне зелене површине“ у досадашњој про-
грамској активности под редним бројем 12. која 
постаје програмска активност под редним бројем 11. 
износ: „125.200.000,00 динара“ замењује се износом: 
„130.700.000,00 динара“.

 У досадашњој програмској активности под редним 
бројем 13. која постаје програмска активност под 

редним бројем 12. износ: „20.000.000,00 динара“ 
замењује се износом: „27.200.000,00 динара“.

 У досадашњој програмској активности под редним 
бројем 14. која постаје програмска активност под 
редним бројем 13. износ: „5.000.000,00 динара“ 
замењује се износом: „2.000.000,00 динара“.

 Досадашња програмска активност под редним бројем 
15. брише се.

 У досадашњој програмској активности под редним 
бројем 16. која постаје програмска активност под 
редним бројем 14. износ: '“6.500.000,00 динара“ 
замењује се износом: „10.000.000,00 динара“, 

 Досадашња програмска активност под редним бројем 
17. постаје програмска активност под редним бројем 
15 и додаје се нови део са програмском активношћу 
који гласи:
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„

Мере адаптације на климатске промене

16.

Израда акционог 
плана за одрживу 
енергију и климу 

- SECAP

Град Нови Сад je приступиo 
паневропској иницијативи 

Споразум градоначелника за 
климу и енергију. 
Приступањем овој 
иницијативи Град се 

обавезао да ће допринети 
циљевима ЕУ за заштиту 
климе и да ће до 2030. 

године оствaрити 
постављене циљеве, као и 
да ће спровести планове 
адаптација и са њима 

повезане активности. У циљу 
реализације ове активности, 

неопходно је израдити 
Акциони план за одрживу 
енергију и климу – SECAP.

Унапређење 
адаптационих 

способности у односу 
на климатске промене 
и смањивање емисије 

гасова стаклене 
баште.

Градска управа за 
заштиту животне 

средине

15.500.000,00 
динара

Буџет Града 
Новог Сада /

„.

4.  У делу: „Контрола и заштита од буке“ досадашње 
програмске активности под редним бр. 18. до 20. 
постају програмске активности под редним бр. 17. 
до 19.

5.  У делу: „Информисање, едукација, промоција и 
популаризација заштите животне средине“ доса-
дашње програмске активности под редним бр. 21. до 
26. постају програмске активности под редним бр. 
20. до 25.

6.  У делу: „Остало“ досадашња програмска активност 
под редним бројем 27. постаје програмска активност 
под редним бројем 26.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 501-2/2022-45-II
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

658
На основу  члана 61. став 12. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 
118/21- др. закон), члана 5. став 2. и члана 21. Одлуке о 
буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 25/22), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.  Одобрава се да се у  Одлуци  о буџету Града Новог 
Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 56/21 и 25/22) у Посебном делу, у оквиру Раздела 05, 
Глава 05.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ, 
функција 451 – Друмски саобраћај, са позиције буџета 
117, економска класификација 422 – Трошкови путовања, 
за Пројекат: АDRION 1239-TRIBUTE (шифра 0701-5021), у 
оквиру Програма 7: Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура (шифра 0701) део  апропријације из извора 
финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета, који 
није могуће искористити за првобитно планирану намену, 
у износу од 

157.300,00 динара
(стопедесетседамхиљадатристотинединара00/100)

пренесе у текућу буџетску резерву у оквиру Раздела 09, 
Глава 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, у Функ-
цији 160 - Опште јавне услуге некласификоване на дру-
гом месту, за Програмску активност: Текућа буџетска 
резерва (шифра 0602-0009), у оквиру Програма 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе (шифра 0602), на позицију 
буџета 233, економска класификација 499 - Средства 
резерве.

  2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог 
решења распоређују се у оквиру Раздела 05, Глава 05.01 
- ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ, функција 
451 – Друмски саобраћај, на позицију буџета 118, еко-
номска класификација 423 – Услуге по уговору, за Пројекат: 
АDRION1239-TRIBUTE (шифра 0701-5021), у оквиру Про-
грама 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфра-
структура (шифра 0701), извор финансирања 01 – Општи 
приходи и примања буџета, тако да укупан план средстава 
за ову апропријацију износи 3.826.298,00 динара.

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

4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за саобраћај и путеве.

5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије: 

- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор, и
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- Градској управи за саобраћај и путеве.
6.  Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 401-36/2022-II
18. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

659
На основу члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог 

Сада  ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и 
члана 20. став 3. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 
2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/21 
и 25/22), а поводом Захтева за промену апропријације 
Градске управе за привреду, број  VII-401-16/2022-13-1  од 
5. јула 2022. године, који је достављен Градској управи за 
финансије, Градоначелник Града Новог Сада доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
I. Одобрава се да се у Одлуци о буџету Града Новог 

Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", 
бр. 56/21 и 25/22), у члану 12, у оквиру Раздела 08, Глава 
08.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, у Функцији 490 
– Економски послови некласификовани на другом месту, 
за Пројекат: Промоција и унапређење привреде Града Новог 
Сада (шифра 1501-4006), у оквиру Програма 3: Локални 
економски развој (шифра 1501), распореде средства у износу 
од 21.100.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о 
буџету Града Новог Сада за 2022. годину, а  уплаћена су у 
буџет Града Новог Сада као текући наменски трансфер, у 
ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова (еко-
номска класификација 733146), у складу са решењима 
Покрајинског секретаријата за регионални развој, међуре-
гионалну сарадњу и локалну самоуправу, и то: 

-  600.000,00 динара, по Решењу, број 141-401-306/2022-
01-33-2 од 1. јула 2022. године, за организацију и 
покривање дела трошкова за манифестацију „Фестивал 
аутохтоних сорти вина“,

-  2.300.000,00 динара, по Решењу, број 141-401-
306/2022-01-34-2 од 1. јула 2022. године, за организа-
цију и покривање дела трошкова за манифестацију 
„Фестивал L&C 10 Years od Culture“,

-  3.200.000,00 динара, по Решењу, број 141-401-
306/2022-01-35-2 од 1. јула 2022. године, за организа-
цију и покривање дела трошкова за конференцију 
„Teslas Planet“,

-  4.000.000,00 динара, по Решењу, број 141-401-
306/2022-01-36-2 од 1. јула 2022. године, за организа-
цију и покривање дела трошкова за манифестацију 
12. Фестивал игре и музике „Зов равнице“,

-  2.000.000,00 динара, по Решењу, број 141-401-
306/2022-01-37-2 од 1. јула 2022. године, за организа-
цију и покривање дела трошкова за манифестацију 
„Зимски Блоксток 2022“,

-  2.000.000,00 динара, по Решењу, број 141-401-
306/2022-01-39-2 од 1. јула 2022. године, за организа-
цију и покривање дела трошкова за манифестацију 
„Новосадски омладински фестивал“,

-  3.300.000,00 динара, по Решењу, број 141-401-
306/2022-01-41-2 од 1. јула 2022. године, за организа-
цију и покривање дела трошкова за МЕКСТ Конфе-
ренцију,

-  500.000,00 динара, по Решењу, број 141-401-306/2022-
01-42-2 од 1. јула 2022. године, за организацију и 
покривање дела трошкова за конференцију „Будућност 
и ти“,

-  1.700.000,00 динара, по Решењу, број 141-401-
306/2022-01-43-2 од 1. јула 2022. године, за организа-
цију и покривање дела трошкова за манифестацију 
„Туристички Самит Војводине“, и

-  1.500.000,00 динара, по Решењу, број 141-401-
306/2022-01-44-2 од 1. јула 2022. године, за организа-
цију и покривање дела трошкова за манифестацију 
„Отворена кухиња“.

II. Задужује се Градска управа за финансије да, сагласно 
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему (“Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др.за-
кон), у разделу Градске управе за привреду, у функцији 
490 – Економски послови некласификовани на другом месту, 
у Посебном делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 
2022. годину, изврши распоређивање наменских транс-
ферних средстава из тачке I. овог решења, у извор финан-
сирања 07 - Трансфери од других нивоа власти, за апро-
пријацију економске класификације 465– Остале дотације 
и трансфери, позиција буџета 198_2, тако да укупан план 
средстава из буџета за ову апропријацију износи 
27.100.000,00 динара.

III. Задужује се Градска управа за финансије да у складу 
са тачком II. овог решења изврши одговарајућа усклађивања 
износа средстава у Општем, Посебном и Програмском делу 
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину

IV. Задужује се Градска управа за привреду да у складу 
са овим решењем изврши одговарајуће измене Финансијс-
ког плана прихода и примања и расхода и издатака Град-
ске управе за привреду за 2022. годину, ради извршавања 
расхода по основу дозначених наменских трансфера.

V. Решење доставити:
- Градској управи за привреду, и
- Градској управи за финансије:

 - Сектору за буџет, и
 - Сектору за трезор.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-24/2022-II
15. јул 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

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

Р Е Ш Е Њ Е
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:

− Житни трг бр.1,
− угао Улице Бранимира Ћосића и Булевара краља 

Петра I,
− Улицa Вељка Петровића бр.10,
− Булевар Михајла Пупина (испред робне куће „Норк“), 
− Улицa Драшка Ређепа бр.6,
− Улицa Олге Хаџић бр.12,
− Улицa Павла Ивића бр.8,
− Улицa Ђуре Јовановића – Киндера бр.3,
− Улицa Новосадског сајма (код кафића „Магацин“),
− угао Улица Железничке и Сремске,
− Улицa браће Поповић (испред кладионице „Меркур“),
− Булевар ослобођења бр.18,
− школско двориште О.Ш. „Коста Трифковић“,
− Улица Данила Киша бр.22, 
− угао Улица Бошка Петровића и Ленке Дунђерски,
− Улица Ленке Дунђерски бр.21.

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 да 
постави саобраћајну сигнализацију и опрему према Сао-
браћајном пројекту број ПС0555 из маја 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 15.8.2022. 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-34-4818/2022
14.јул 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

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

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА 

У ОМЛАДИНСКОЈ УЛИЦИ БР.8 
У ВЕТЕРНИКУ

I. Одређује се опште паркиралиште за путничке ауто-
мобиле у Омладинској улици бр.8 у Ветернику.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис), да 
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и 
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном 
пројекту број ПС0571 из маја 2022. године који је израдио 
Паркинг сервис.

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 15.8.2022. 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-34-4807/2022
14.јул 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

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

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

ПАРИСКЕ КОМУНЕ БР.29 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у улици Париске комуне 
бр.29 у Новом Саду.
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II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћај-
ним пројектом број ПС0607 из јула 2022. године, које је 
израдио Паркинг сервис.

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 15.8.2022. 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-34-4812/2022
14.јул 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

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

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У ТЕМЕРИНСКОЈ 

УЛИЦИ БР.17 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Темеринској улици 
бр.17 у Новом Саду, на простору Темеринске пијаце.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћај-
ним пројектом број ПС0582-01 из јула 2022. године, које је 
израдио Паркинг сервис.

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 15.8.2022. године.

VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о одређивању паркинг-места за возила особа са инвали-
дитетом на јавном паркиралишту у улици Темеринској улици 
бр.17 у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр.19/22).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ 
БРОЈ: IV-34-4814/2022
14.јул 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

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

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У ТЕМЕРИНСКОЈ 

УЛИЦИ БР.55 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Темеринској улици 
бр.55 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћај-
ним пројектом број ПС0602 из јула 2022. године, које је 
израдио Паркинг сервис.

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 15.8.2022. 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-34-4815/2022
14.јул 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

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

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ НА БУЛЕВАРУ 
ОСЛОБОЂЕЊА БР.32 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту на Булевару ослобођења 
бр.32 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћај-
ним пројектом број ПС0605 из јула 2022. године, које је 
израдио Паркинг сервис.

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 15.8.2022. 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-34-4810/2022
14.јул 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

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

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ НА БУЛЕВАРУ 
КРАЉА ПЕТРА I БР.33 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту на Булевару краља 
Петра I бр.33 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћај-
ним пројектом број ПС0597 из јула 2022. године, које је 
израдио Паркинг сервис.

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 15.8.2022. 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-34-4809/2022
14.јул 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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ГРАД НОВИ САД

Градско веће
615 Правилник о коришћењу зграда и посло-
 вних просторија у јавној својини Града 
 Новог Сада које користе месне заједнице 
 на територији Града Новог Сада 1623

616 Решење о изменaмa Решења о Програму 
 инвестиционих активности за потребе 
 органа  Града Новог Сада у 2022. години 1624

617 Решење о изменама Решења о Програму 
 инвестиционих активности за основне  
 школе за 2022. годину 1627

618 Решење о изменама Решења о Програму 
 инвестиционих активности за средње 
 школе за 2022. годину 1631

619 Решење о изменама Решења о Програму 
 инвестиционих активности за Предшкол-
 ску установу "Радосно детињство" Нови 
 Сад за 2022. годину 1633

620 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о измени Програма делатности зоохиги-
 јене и послова који се обављају у оквиру
 карантина за 2022. годину 1636

621 Решење о измени Програма реализације 
 Пројекта „Нови Сад – град младих, Србија 
 – земља младих“ у 2022. години 1636

622 Решење о изменaмa Програма унапре-
 ђења социјалне заштите Града Новог 
 Сада у 2022. години 1636

623 Решење о измени Програма превенције 
 злоупотребе дрога за 2022. годину 1637

624 Решење о изменама и допуни Програма 
 спровођења мера којима се стварају ус-
 лови за бољу доступност и приступачно-
 ст у коришћењу здравствене заштите 
 становништва у погледу опреме и других 
 средстава за рад у установама примарне 
 здравствене заштите на територији Града 
 Новог Сада за 2022. годину 1637

625 Решење о утврђивању цене исхране у бо-
 равку и цене ужине у основним школама 1638

626 Решење о утврђивању цене услуге днев-
 ног боравка деце и омладине са сметња-
 ма у развоју у школи за основно и средње 
 образовање „Милан Петровић“ са домом 
 ученика  1638

627 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за комуналне послове
 (Зоран Станојевић) 1638

628 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за комуналне 
 послове (Гордана Вуковић) 1639

629 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за грађевинско земљи-
 ште и инвестиције (Дејан Мандић) 1639

630 Решење о продужењу дужности в.д. 
 заменика начелника Градске управе за 
 грађевинско земљиште и инвестиције
 (Крунић Јелена) 1640

631 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за урбанизам и грађе-
 винске послове (Дејан Михајловић) 1640

632 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за урбанизам 
 и грађевинске послове (Владимир 
 Миленковић) 1641

633 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за саобраћај и путеве 
 (Ђорђе Басарић) 1642

634 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за саобраћај 
 и путеве (Радивој Павлов) 1642

635 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за прописе
 (Даница Матовић) 1643

636 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за културу (Зорица Шијак) 1643

637 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за културу
 (Драган Алексић) 1644

638 Решење о продужењу дужности в.д. 
 начелника Градске управе за заштиту 
 животне средине (Бранковић мр Драгица) 1644

639 Решење о продужењу  дужност в.д. заме-
 ника начелника Градске управе за зашти-
 ту животне средине (Чапко Андријана) 1645

640 Решење о продужењу дужности в.д. на-
 челника Градске управе за имовину и 
 имовинско-правне послове (Марковић 
 Мирјана) 1645

641 Решење о продужењу дужности в.д. за-
 меника начелника Градске управе за 
 имовину и имовинско-правне послове
 (Зорић Вера) 1646

642 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске пореске управе (Станислава 
 Прпа) 1646

643 Решење о продужењу дужности в.д. 
 заменика начелника Градске пореске 
 управе (Надрљански Бранислав) 1647
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644 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за здравство (Драгана
 Којадиновић) 1647

645 Решење о продужењу дужности в.д. за-
 меника начелника Градске управе за 
 здравство (Верица Зорић) 1648

646 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за спорт и омладину
 (Властимир Мастиловић) 1649

647 Решење о продужењу дужности в.д. за-
 меника начелника Градске управе за 
 спорт и омладину (Крсмановић др Огњен) 1649

648 Решење о продужењу дужности в.д. на-
 челника Градске управе за социјалну и 
 дечију заштиту (Томаш др Лидија) 1650

649 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за социјалну 
 и дечију заштиту (Ненад Драшковић) 1650

650 Решење о постављењу в.д. директора 
 Бироа за пружање правне помоћи
 (Гордана Моравски) 1651

651 Решење о постављењу в.д. заменика 
 директора Бироа за пружање правне 
 помоћи (Чедомир Шкорић) 1651

652 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за образовање (Радован
 Ковачевић) 1652

653 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за привреду (Саша 
 Билиновић) 1652

654 Решење о постављењу в.д. заменика 
 шефа Службе за заједничке послове
 (Татјана Гладовић) 1653

655 Решење о постављењу в.д. директора 
 Дирекције за робне резерве (Ференц 
 Банчи) 1653

656 Рeшење о измени Програма коришћења 
 средстава за финансирање унапређења 
 безбедности саобраћаја на путевима на 
 територији Града Новог Сада за 2022. 
 годину 1654

Градоначелник
657 Решење о изменама и допунама Програ-
 ма коришћења средстава Буџетског фон-
 да за заштиту животне средине Града 
 Новог Сада за 2022. годину 1661

658 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 1662

659 Решење о одобрењу да се у Одлуци о
 буџету Града Новог Сада за 2022. годи-
 ну распореде средства Градској управи
 за привреду 1663

Градска управа за саобраћај и путеве

660 Решење о одређивању општих паркира-
 лишта за бицикле на територији Града 
 Новог Сада 1664

661 Решење о одређивању општег парки-
 ралишта у Омладинској улици бр.8 у 
 Ветернику 1664

662 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Париске 
 комуне бр. 29 у Новом Саду  1664

663 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Темеринској 
 улици бр.17 у Новом Саду  1665

664 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Темеринској 
 улици бр. 55 у Новом Саду  1665

665 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту на Булевару осло-
 бођења бр. 32 У Новом Саду  1666

666 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту на Булевару краља 
 Петра I бр. 33 у Новом Саду  1666


