
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА

Година XLI - Број 30 НОВИ САД,  15. јул 2022. примерак 70,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

599

На основу члана 6. став 4. Одлуке о јавном превозу 
путника на територији Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, „Сл 
гласник РС“, бр. 104/17 – одлука УС, и „Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 29/18, 48/18, 27/19, 49/19, 61/19, 
22/20, 24/21, 27/21 – испр, 58/21 и 24/22), Градско веће  
Града Новог Сада на 151. седници одржаној 14. јула  2022. 
године, доноси  

РЕШЕЊЕ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм обезбеђивања дела 
трошкова по пређеном километру Јавном градском сао-
браћајном предузећу „Нови Сад”, Нови Сад за 2022. годину 
– текуће субвенције, који је Надзорни одбор Јавног градског 
саобраћајног предузећа „Нови Сад”, Нови Сад донео на 
27. седници одржаној 4. јула 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 34-4511/2022-II
14. јул 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

600
На основу члана 54. Правилника о начину и поступку 

доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме 
и пројекте из области здравства (”Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 9/12, 3/14, 27/14, 9/19 и 40/21), на предлог 
Савета за праћење кретања оболевања од хроничних неза-
разних болести становништва Града Новог Сада, Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ 
ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

ЗА 2022. ГОДИНУ

I. У Програму превенције хроничних незаразних болести 
за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада”, број 
13/22), тачка 2. мења се и гласи: 

„2. За реализацију овог програма средства су планирана 
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада”, бр. 56/21 и 25/22), у укупном 
износу од 5.000.000,00 динара.“

II. Овај програм објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-30/2022-II
7. јул 2022. године
НОВИ САД

    по овлашћењу 
члан Градског већа

Адријана Месаровић, с.р.

601
На основу члана 54. Правилника о начину и поступку 

доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме 
и пројекте из области здравства (”Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 9/12, 3/14, 27/14, 9/19 и 40/21), на предлог 
Градског одбора за пронаталитетну популациону политику, 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПРОНАТАЛИТЕТНЕ 

ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗА 2022. ГОДИНУ

I. У Програму пронаталитетне популационе политике за 
2022. годину („Службени лист Града Новог Сада”, број 
13/22), тачка 2. мења се и гласи: 

„2. За реализацију овог програма средства износе 
4.500.000,00 динара и планирана су Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 56/21 и 25/22).“
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II. Овај програм објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-31/2022-II
7. јул 2022. године
НОВИ САД

   по овлашћењу 
члан Градског већа

Адријана Месаровић, с.р.

602
На основу члана 61. став 1. тачка 28.  Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
а у вези са чланом 1. подтачка б. и ц. Закона о потврђивању 
Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против 
насиља над женама и насиља у породици („Службени глас-
ник РС“ - међународни уговори, број 12/13) и чл 1. и 2. 
Закона о спречавању насиља у породици („Службени глас-
ник РС“, бр. 94/2016), Градоначелник Града Новог Сада, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ 
ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И БОРБУ ПРОТИВ 

НАСИЉА НАД  ЖЕНАМА И НАСИЉА У 
ПОРОДИЦИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 

ПЕРИОД 2023-2026
I

Овим решењем образује се и именују чланови радне 
групе за израду Локалног акционог плана за спречавање 
и борбу против насиља над женама и насиља у породици 
Града Новог Сада у периоду 2023-2026 (у даљем тексту: 
Локални акциони план).

II

У Радну групу за израду Локалног акционог плана (у 
даљем тексту: Радна група), именују се:

- за председницу:
1.  Нада Падејски Шекаровић, руководитељка Прихва-

тилишта за жене и децу жртве породичног насиља 
„Сигурна женска кућа“ Центра за социјални рад Града 
Новог Сада,

- за чланице/чланове:
2.  Мирјана Василић, одборница у Скупштини Града 

Новог Сада, председница Комисије за родну равноп-
равност и координаторка Женске одборничке мреже, 

3.  Бранка Алексић, запослена у Градској управи за опште 
послове Града Новог Сада, лице задужено за  родну 
равноправност, 

4.  Љиљана Коковић, саветница Градоначелника Града 
Новог Сада, 

 контакт особа за сарадњу са Покрајинским секрета-
ријатом за социјалну политику, демографију и рав-
ноправност полова АП Војводине,

5.  Марина Попов Иветић, Градски Омбудсман Града 
Новог Сада,

6.  Весна Ђурић, запослена у Градској управи за 
социјалну и дечију заштиту, 

7.  Бранислава Недељковић, запослена у Градској 
управи за здравство,

8.  Вера Крстић, запослена у Градској управи за обра-
зовање,

9.  Смиљана Кочић, заменица начелника Градске управе 
за привреду,

10.   Гордана Моравски, директорица Бироа за пружање 
правне помоћи, 

11.  Д анијела Филиповић, саветница за запошљавање, 
  Национална служба за запошљавање, Филијала Нови 

Сад, 
12. Мирјана Дујмић, заменица тужиоца у Основном јав-

ном тужилаштву у Новом Саду,
13. Слободан Јосимовић, Заменик тужиоца у Вишем 

јавном тужилаштву у Новом Саду, 
14. Далиборка Војводић Томовић, шефица Групе за суз-

бијање малолетничке делинквенције и насиља у 
породици, МУП  Нови Сад, 

15.  Ивана Зелић, „..из круга Војводина“
16.  Александра Јовановић, „Новосадска женска иниција-

тива“, 
17.  Наташа Игић,  запослена у Градској управи за опште 

послове, Канцеларија за сарадњу са цивилним 
друштвом.

III

Задаци Радне групе су:
 - анализирање прописа и референтних докумената у 
вези са спречавањем  и борбом  против насиља над 
женама и насиља у породици;

 - израда плана и програма рада Радне групе;
 - дефинисање циљева, приоритета и мера за спро-
вођење Закона о спречавању насиља у породици;

 - спровођење консултативног процеса који ће омогућити 
демократичност, партиципативност и транспарентност 
у поступку израде Локалног акционог плана за спре-
чавање и борбу против насиља над женама и насиља 
у породици Града Новог Сада;

 - израда Нацрта локалног акционог плана.  

IV

Начин рада и одлучивања Радна група уређује својим 
Пословником.

V

Обавезују се органи Града Новог Сада, јавна предузећа, 
установе и остале организације чији је оснивач Град Нови 
Сад да, на захтев Радне групе пруже стручну помоћ, податке 
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и документацију у процесу израде Нацрта локалног акцио-
ног плана.

VI

Радна група је у обавези да, након израде Нацрта локал-
ног акционог плана организује јавну расправу у току које 
ће овај нацрт бити представљен јавности.

VII

Стручне и административно-техничке послове за потребе 
Радне групе обављаће Градска управа за опште послове 
Града Новог Сада. 

VIII

За потребе рада Радне групе користиће се печат Град-
ске управе за опште послове Града Новог Сада. 

IX

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 022-02/2022-169-II
12. јул 2022. године
НОВИ САД

Градноначелник 
Милош Вучевић, с.р.  
   

Градска управа за саобраћај и путеве

603
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

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

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  НА КЕЈУ СКОЈЕВАЦА  У 
ПЕТРОВАРАДИНУ, ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА 

МУЗИЧКОГ ФЕСТИВАЛА „EXIT“

I.  Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
на Кеју скојеваца у Петроварадину у складу са Техничким 
регулисањем саобраћаја број: ПС0218-02 из јуна 2022. 
године, који је израдио Јавно комунално предузеће „Паркинг 
сервис“ Нови Сад.

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

III. Рок за извршење овог решења је 6.7.2022. године
IV. Ово решење важи од 7. јула 2022. године до 10. јула 

2022. године.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4440/2022   
30. 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. 4/2010, 5/2010 - испр., 19/2010 - испр., 
50/2010, 44/2011, 38/2012, 7/2013 - испр., 28/2014, 11/2015, 
74/2016, 21/2017, 61/2017, 42/2018, 59/2018, 61/2019, 9/2021, 
24/2021 и 16/2022), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ  ПОВРЕМЕНИХ 

ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА У ОКОЛИНИ 
ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ, ЗА ВРЕМЕ 
ОДРЖАВАЊА МУЗИЧКОГ ФЕСТИВАЛА 

„EXIT“ 

I. ОДРЕЂУЈУ СЕ повремена посебна паркиралишта за 
путничке аутомобиле у околини Петроварадинске тврђаве, 
за време одржавања музичког фестивала „EXIT“ од 7. до 
10. јула 2022. године:

• у Улици Кеј скојеваца (између друмско-железничког и 
Варадинског моста) и

• на Kаменичком путу код ресторана „Балкан експрес“ 
у Петроварадину.

II. Наплата накнаде за коришћење повремених посебних 
паркиралишта из тачке I. став 1. овог решења вршиће се 
у складу са важећом одлуком о утврђивању цена паркирања 
и уклањања моторних возила, у периоду од 7. до 10. јула 
2022. године , свакодневно од 18:00 до 03:00 часова.

Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља ЈКП 
„Паркинг сервис“ Нови Сад, путем киоск карте и путем 
мобилног телефона слањем „SMS“ поруке.

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

• паркиралишта из тачке I. овог решења, уреди, опреми 
и обележи одговарајућом  саобраћајном сигнализа-
цијом, а у свему према саобраћајном пројекту број 
ПС0218-02 из јуна 2022. године, који је израдило Јавно 
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад и
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• путем средстава јавног информисања обавести грађане 
и друге кориснике о коришћењу паркиралишта.  

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

V. Рок за извршење овог решења је 6. јул 2022. године.
VI. Ово решење важи од 7. јула 2022. године до 10. јула 

2022. године.
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-34-4408/2022   
30. јул 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

605
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 
41/18-др. Закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. Закон) и члана 
9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 
60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  НА ПУТУ 

ЗА ЧЕРЕВИЋКУ СКЕЛУ У ФУТОГУ

I. Одређује се постављање успоривача брзине и сао-
браћајне сигнализације на Путу за черевићку скелу у Футогу, 
у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: 
С-245/22 од 8. јула 2022. године, које је израдило Одељење 
за развој и управљање саобраћајем Градске управе за 
грађевинско земљиште и инвестиције.

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

III. Рок за извршење овог решења је 31. август 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4725/2022
11. јул 2022. године
НОВИ САД

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

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 –УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 
41/18-др. Закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. Закон) и члана 
9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 
60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У 
УЛИЦИ РАДОЈА ДОМАНОВИЋА У НОВОМ 

САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у зони Основне 
школе „Вук Караџић“ у Улици Радоја Домановића у Новом 
Саду, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: 
С-242/22 од 5. јула 2022. године које је израдило Одељење 
за развој и управљање саобраћајем Градске управе за 
грађевинско земљиште и инвестиције.

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

III. Рок за извршење овог решења је 31. август 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4726/22
12. јул 2022. године
НОВИ САД

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

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

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 

СЕВЕРНОМ ДЕЛУ УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА I 
У ВЕТЕРНИКУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у северном 
делу Улице краља Петра I у Ветернику.
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II. Хоризонтална и вертикална сигнализација се 
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 
број: С-237/22 из јуна 2022. године које је израдило 
Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске 
управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

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

IV. Рок за извршење овог решења је 07.09.2022. године.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
БРОЈ: IV-34-4643/2022        
7. 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 
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 
9/2016 - одлука УС, 24/2018 41/2018, 41/2018 - др. закон, 
87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др. закон) и члана 9. Одлуке 
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 
69/2013, 70/2016 и 54/2020), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 
КОЛСКОМ ПРИЛАЗУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЂУРА ЈАКШИЋ“ У УЛИЦИ САВЕ 
МАЛЕШЕВА У КАЋУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја на колском 
прилазу основне школе „Ђура Јакшић“ у Улици Саве Мале-
шева у Каћу.

II. Хоризонтална сигнализација се постављају у складу 
са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-066/22 из 
јула 2022. године које је израдило Одељење за развој и 
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

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

IV. Рок за извршење овог решења је 07.09.2022. године.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ                
БРОЈ: IV-34-4644/2022
7. 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 СТРУМИЧКОЈ 

УЛИЦИ БР.1 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Струмичкој улици 
бр.1 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 ПС0579-01 из јуна 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 11.8.2022. године.
VI. Доношењем овог решења престаје да важи решење 

број IV-34-3232/2022 од 17.5.2022. године.
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-34-4663/2022
11. јул 2022. године
НОВИ САД в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с.р.

Градска управа за привреду
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На основу поглавља X. тачка 2 Акционог плана запо-

шљавања Града Новог Сада за 2022. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“ бр. 4/22 и 22/22) и члана 3. алинеја 
трећа Споразума о уређивању међусобних права и обавеза 
у реализацији мера активне политике запошљавања на 
територији Града Новог Сада за 2022. годину између Нацио-
налне службе за запошљавање и Града Новог Сада-Град-
ске управе за привреду број VII-3-25/2022 односно број 
0400-101-3/2022 од 07. фебруара 2022. године, на предлог 
Комисије за реализацију мера запошљавања, в.д. начелника 
Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Гра-
доначелника Града Новог Сада, доноси
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О Д Л У К У
 О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ 

ПРОГРАМА  СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

У 2022. ГОДИНИ

1. У Одлуци о спровођењу програма стручне праксе на 
територији Града Новог Сада у 2022. години („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 18/22 и 23/22) у  тачки 1. речи: 
„Одобравају се средства за стручно оспособљавање и 
стицање услова за полагање стручног испита у програму 
стручне праксе за укупно 84 незапослена лица са евиден-
ције Националне службе за запошљавање у Новом Саду, 
и то за 12 лица са вишим или високим трогодишњим обра-
зовањем (шести ниво квалификација и/или 180 ЕСПБ) и 
72 лица са високим образовањем (најмање шести ниво 
квалификација и 240 ЕСПБ), код следећих послодаваца 
са територије Града Новог Сада:“ замењују се речима: 
„Одобравају се средства за стручно оспособљавање и 
стицање услова за полагање стручног испита у програму 
стручне праксе за укупно 72 незапослена лица са евиден-
ције Националне службе за запошљавање у Новом Саду, 
и то за 6 лица са вишим или високим трогодишњим обра-
зовањем (шести ниво квалификација и/или 180 ЕСПБ) и 
66 лица са високим образовањем (најмање шести ниво 
квалификација и 240 ЕСПБ), код следећих послодаваца 
са територије Града Новог Сада:“

 - У табели „Табела 1. са послодавацима за учешће у 
програму стручне праксе и број лица са вишим или 
високим трогодишњим образовањем (шести ниво ква-
лификација и/или 180 ЕСПБ)“  редни број 1. послода-
вац  ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  „DREAMLAND“ НОВИ 
САД, брише се;

 - Досадашњи редни број 2. постаје редни број 1;
 - Досадашњи редни број 3. послодавац  КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, брише се;

 - Досадашњи редни бројеви 4. и 5. постају редни бројеви 
2. и 3;

 - У досадашњем редном броју 5, а садашњем 3. посло-
давац ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МАДАГАСКАР“ 
НОВИ САД, колона одобрен број лица мења се и гласи 
„2“;

 - Досадашњи редни број 6. послодавац ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА „ДЕЛФИН“ НОВИ САД, брише се;

 - Досадашњи редни број 7. постаје редни број 4;
 - У табели  „Табела 2. са послодавацима за учешће у 
програму стручне праксе и број лица са висoким обра-
зовањем (најмање шести ниво квалификација и 240 
ЕСПБ)“ редни бројеви 14. и 15. послодавци NS PRO 
GROUP DOO ZA KONSALTING USLUGE I TRGOVINU, 
NOVI SAD и КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ, бришу 
се;

 - Досадашњи редни број 16. постаје редни број 14;
 - Досадашњи редни број 17. послодавац BOJANA VASIĆ 

PREDUZETNIK VETERINARSKA AMBULANTA ZA 
KUĆNE LJUBIMCE TIM VET I NOVI SAD, брише се;

 - Досадашњи редни бројеви од броја 18. до броја 44. 
постају редни бројеви од броја 15. до броја 41;

 - У досадашњем редном броју 21, а садашњем 18. посло-
давац ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ 

САДА, колона „Одобрен број лица“ мења се и гласи 
„9“;

 - У досадашњем редном броју 27, а садашњем 24. посло-
давац ВИШИ СУД У НОВОМ САДУ, колона „Одобрен 
број лица“ мења се и гласи „2“;

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: VII-3-34/2022-4
НОВИ САД
11. јул 2022. године

в.д. начелника
Саша Билиновић, с.р.

611
На основу поглавља X. тачка 1. Акционог плана запо-

шљавања Града Новог Сада за 2022. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“ бр. 4/22 и 22/22) и члана 3. алинеја 
трећа Споразума о уређивању међусобних права и обавеза 
у реализацији мера активне политике запошљавања на 
територији Града Новог Сада за 2022. годину између Нацио-
налне службе за запошљавање и Града Новог Сада-Град-
ске управе за привреду број VII-3-25/2022, односно број 
0400-101-3/2022 од 07. фебруара 2022. године, на предлог 
Комисије за реализацију мера запошљавања, в.д. начелника 
Градске управе за привреду, уз претходну сагласност Гра-
доначелника Града Новог Сада, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ  О ОДОБРАВАЊУ 

СРЕДСТАВА ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА ПРИПРАВНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ  САДА 
У 2022. ГОДИНИ

1. У Одлуци о одобравању средстава за финансирање 
програма приправника на територији Града Новог Сада у 
2022. години („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 18/22 
и 23/22) у тачки 1. речи „за стручно оспособљавање 59 
приправника“ замењују се речима „за стручно оспособља-
вање 48 приправника“;

 - У табели, редни број 1. послодавац „Предшколска 
установа „Маштоленд“ Нови Сад, колона „Одобрен 
број лица“ мења се и гласи: „1“;

 - Редни број 2. послодавац AKCIONARSKO DRUŠTVO 
ZA BERZANSKO POSLOVANJE I INFORMISANJE 
PRODUKTNA BERZA NOVI SAD, колона „Одобрен број 
лица“ мења се и гласи „1“;

 - Редни број 8. послодавац SKL COMPANY doo Novi 
Sad, брише се;

 - Досадашњи редни бројеви 9. и 10. постају редни 
бројеви 8. и 9;

 - Досадашњи редни број 11. послодавац Адвокат Јелена 
Вујовић Мирковић, брише се;
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 - Досадашњи редни број 12. постаје редни број 10;
 - Досадашњи редни број 13. послодавац „Адвокат 
Маријана Фрајић“, брише се;

 - Досадашњи редни бројеви од броја 14. до броја 20. 
постају редни бројеви од броја 11. до броја 17;

 - Досадашњи редни број 21. послодавац AKTIVA BIRO 
ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE NATALIJA MIJANOVIĆ 
PREDUZETNIK, NOVI SAD, брише се;

 - Досадашњи редни бројеви од броја 22. до броја 25. 
постају редни бројеви од броја 18. до броја 21;

 - У досадашњем редном броју 24, а садашњем 20. посло-
давац Предшколска установа „Дуга” Нови Сад, колона 
„Одобрен број лица“ мења се и гласи „1“;

 - Досадашњи редни број 26. послодавац Адвокат Никола 
Краљ, брише се;

 - Досадашњи редни број 27. постаје редни број 22;
 - Досадашњи редни број 28. послодавац D.O.O. INSTEL-

INŽENJERING ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, 
MONTAŽU I ODRŽAVANJE GRADJEVINSKIH 
OBJEKATA, INFRASTRUKTURNIH I 
TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA NOVI SAD, брише се;

 - Досадашњи редни бројеви од броја 29. до броја 43. 
постају редни бројеви од броја 23. до броја 37;

 - У досадашњем редном броју 34, а садашњем 28. посло-
давац GRAND CONSTRUCTION DOO Novi Sad, колона 
„Одобрен број лица“ мења се и гласи „1“;

 - Досадашњи редни број 44. послодавац ALLEGRA 
GROUP PROIZVODNJA PROMET I USLUGE DRUŠTVO 
SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD, 
брише се;

 - Досадашњи редни бројеви 45. и 46. постају редни 
бројеви 38. и 39;

 - У тачки 3. речи: „с тим да радни однос почне најкасније 
до 01. јула 2022. године“ замењују се речима: „с тим 
да радни однос почне најкасније до 15. јула 2022. 
године“.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.
          
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: VII-3-33/22-4
11. јул 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Саша Билиновић, с.р.

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

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА И 

ФОНДАЦИЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 
ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ 

ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈИ 
БОЛЕСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката удру-
жења, задужбина и фондација у области јавног здравља 
којима се доприноси промоцији здравља и превенцији 
болести за 2022. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса износе 2.582.000,00 динара и обезбеђена 
су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 25/22).

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

 1) пројекти васпитања за здравље  

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

 2)  пројекти заштите и унапређења здравља 
      осетљивих друштвених група

Пројекти заштите и унапређења здравља осетљивих 
друштвених група су пројекти који се реализују у циљу 
унапређења и очувања здравља осетљивих друштвених 
група које су изложене већем степену ризика од оболевања 
у односу на укупну популацију, било да се ради о специ-
фичним здравственим стањима или факторима социјал-
но-економског окружења који могу довести до оболевања.

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

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

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

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

 - едукацију свих актера у спровођењу мера контроле 
дувана и контроле злоупотребе алкохола, и
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 - појачање утицаја националних кампања покренутих 
са сличним циљевима.

 4. пројекти унапређења менталног здравља 
   и превенција менталних поремећаја

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

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

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

 5) пројекти обележавања значајних датума и 
   јубилеја у области здравства

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

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

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

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

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

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

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

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

почетак реализације пројекта, могуће ризике и начин 
евалуације пројекта и др), и

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

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

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

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 15. јула до 
1. августа 2022. године.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - законитост и ефикасност коришћења средстава из 
буџета Града Новог Сада и одрживост ранијих проје-
ката,
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 - постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
 - постојање повезаности циљева и активности,
 - постојање капацитета и искуства учесника конкурса 
за реализацију активности пројекта,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Број: XII-51-32/22 
6. јул 2022. године         
НОВИ САД 

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

Савет за праћење кретања обољевања од 
хроничних незаразних болести становништва 
Града Новог Сада

613
На основу члана 55. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства („Службени 
лист Града Новог Сада”, бр. 9/12, 3/14, 27/14, 9/19 и 40/21), 
Савет за праћење кретања оболевања од хроничних неза-
разних болести становништва Града Новог Сада расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ 
НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката пре-
венције хроничних незаразних болести за 2022. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог 
Сада”, бр. 56/21 и 25/22), у укупном износу од 5.000.000,00 
динара.
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III. Пројекти превенције хроничних незаразних болести 
који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2022. 
години су: 

 1) пројекти превенције и контроле 
   кардиоваскуларних болести 

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних 
болести имају за циљ:

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

 - откривање раних симптома и постављање ране дија-
гнозе, 

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

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

 2) пројекти превенције и контроле дијабетеса

Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за 
циљ:

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

 - откривање раних симптома и постављање ране дија-
гнозе,

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

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

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

 3) пројекти превенције и контроле малигних 
   болести

Пројекти превенције и контроле малигних болести имају 
за циљ:

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

 - откривање раних симптома и постављање ране дија-
гнозе и 

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

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

 4) пројекти превенције и контроле хроничне 
   опструктивне болести плућа

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

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

 - откривање раних симптома и постављање ране дија-
гнозе.

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

 5) пројекти превенције и контроле болести 
   мишићно-коштаног система

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

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

 - откривање раних симптома и постављање ране дија-
гнозе.

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

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

Пројекти превенције, раног откривања и контроле мета-
боличких и  ендокринолошких  обољења услед изложености 
ендокриним дисрупторима  имају за циљ:

 - откривање степена изложености ендокриним дисрупто-
рима у популацији адолесцената, трудница и одраслих 
особа на територији Града Новог Сада,

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

 - повећање активног учешћа грађана у усвајању знања 
о потенцијалним изворима изложености ендокриним 
дисрупторима и повећању одговорности за очување 
и унапређење стања животне средине чиме се допри-
носи и унапређењу и очувању здравља становништва 
и превенцији развоја ових поремећаја на територији 
Града Новог Сада.
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Пројекти превенције, раног откривања и контроле мета-
боличких и ендокринолошких обољења услед изложености 
ендокриним дисрупторима имају за циљ и едукацију здрав-
ствених радника у циљу унапређења знања и вештина из 
области утицаја животне средине на здравље.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене 
установе чији је  оснивач Република Србија или Ауто-
номна Покрајина Војводина и чије је  седиште на терито-
рији Града Новог Сада.

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

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

 - назив пројекта,
 - назив, седиште, матични број, порески идентифика-
циони број учесника конкурса, шифру буџетског корис-
ника и број буџетског рачуна,

 - податке о значајнијим пројектима реализованим у 
претходном периоду из области обухваћене конкурсом,

 - опште податке о пројекту који се подноси (припадност 
пројекта и аспект родне равноправности),

 - опис пројекта (образложење значаја пројекта, циљеве 
и циљне групе на које ће ефекти реализације пројекта 
имати утицај, динамику спровођења пројекта, основне 
активности пројекта, особље ангажовано на пројекту, 
начин праћења реализације пројекта, финансијски 
план и структуру буџета пројекта са прегледом мате-
ријалних и нематеријалних трошкова и спецификацијом 
средстава из сопствених прихода, из буџета Града 
Новог Сада и из других извора, могуће ризике и начин 
евалуације пројекта), 

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

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

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови  Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат или електронским путем на и-мејл 
адресу: zdravstvo@uprava.novisad.rs потписане електрон-
ским потписом који је издат од овлашћеног сертификацио-
ног тела, којим се потврђује интегритет података и иден-
титет овлашћеног лица.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 15. јула 
2022. године до 27. јула 2022. године.

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

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

праћење кретања оболевања од хроничних незаразних 
болести становништва Града Новог Сада.

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

XIII. Савет за праћење кретања оболевања од хронич-
них незаразних болести становништва Града Новог Сада 

може учеснику Јавног конкурса предложити да  и з в р ш и 
одређене измене поднетог пројекта, у делу буџета пројекта 
или у делу активности планираних у пројекту.  

Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада има 
право да затражи додатна објашњења од  учесника конкурса 
у вези са буџетом пројекта, односно да предложи измену  
буџета пројекта, уколико сматра да буџет пројекта не одго-
вара планираним  активностима и резултатима реализације 
пројекта. 

XIV. Савет за праћење кретања оболевања од хронич-
них незаразних болести  становништва Града Новог Сада 
је дужан да у року од 30 дана од дана истека рока из тачке 
VIII. овог јавног конкурса утврди листу пројеката, применом  
следећих критеријума:

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

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

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

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

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

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

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

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у под-
нете пријаве на јавни конкурс, односно имају  право при-
говора.

Одлуку о приговору доноси Савет за праћење кретања 
оболевања од хроничних незаразних болести становништва 
Града Новог Сада у року од 15 дана од дана његовог пријема 
и одлука Савета је коначна.

XV. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада, у 
року од седам дана од дана доношења одлуке  о приговору 
доставља Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта 
о  утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава 
за реализацију сваког појединачног пројекта и извештај о 
спроведеном поступку конкурса. 

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о утврђи-
вању пројеката за чију реализацију се одобравају средства 
из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реа-
лизацију сваког појединачног пројекта, који ће се објавити 
на  званичној интернет презентацији Града Новог Сада 
(www.novisad.rs) и на порталу е-управе. 
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XVI. Учесници конкурса који остваре право на средства 
из буџета Града Новог Сада обавезни су да набавку добара 
и услуга предвиђених пројектом спроведу у складу са зако-
ном којим се уређују јавне набавке, ако су испуњени услови 
за спровођење ових поступака. 

XVII. Савет за праћење кретања оболевања од хронич-
них незаразних болести становништва Града Новог Сада 
писаним путем ће обавестити учеснике Јавног конкурса 
који нису остварили право на средства из буџета Града 
Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Савет за праћење кретања обољевања
од хроничних незаразних болести
становништва Града Новог Сада
Број: XII-51-35/22
8. јул 2022. године     
НОВИ САД

Председник 
Доц. др Драган Стајић, с.р.

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови 
Сад“ Нови Сад

614
На основу члана 6. став 3. Одлуке о јавном превозу 

путника на територији Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, „Сл 
гласник РС“, бр. 104/17 – одлука УС, и „Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 29/18, 48/18, 27/19, 49/19, 61/19, 
22/20, 24/21, 27/21 – испр, 58/21 и 24/22), Надзорни одбор 
Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови 
Сад, на 27. редовној седници од 04.07.2022. године, доноси

ПРОГРАМ
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ДЕЛА ТРОШКОВА ПО 

ПРЕЂЕНОМ КИЛОМЕТРУ ЈАВНОМ  
ГРАДСКОМ САОБРАЋАЈНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 
„НОВИ САД“, НОВИ САД  ЗА 2022. ГОДИНУ 

– ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Члан 1.

Овим програмом утврђује се намена и динамика 
коришћења средстава планираних Програмом обезбеђи-
вања дела трошкова по пређеном километру Јавном град-
ском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад за 
2022. годину – текуће субвенције (у даљем тексту: Про-
грам), ради обављања јавног превоза путника на терито-
рији Града Новог Сада према регистрованом и овереном 
реду вожње. 

Члан 2.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2022. годину  - текуће субвенције у 
износу од 620.000.000,00 динара.

Члан 3.

Носилац активности предвиђене Програмом је Јавно 
градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“,  Нови Сад (у 
даљем тексту: Предузеће).

Члан 4.

Планирани број пређених километара Предузећа у 
периоду од јула до децембра 2022. године је 7.313.781,70 
km, a укупни трошкови Предузећа по пређеном километру 
износе 294,00 динара.

Део трошкова по пређеном километру у износу од 84,77 
динара пренеће се Предузећу у складу са динамиком 
утврђеном чланом 6. овог програма, највише до износа 
средстава утврђеног у члану 2. овог програма, a преостали 
део трошкова у износу од 209,23 динара Предузеће ће 
измирити из сопствених средстава.

Члан 5.

Зaхтeв зa прeнoс срeдстaвa из буџeтa Грaдa Нoвoг Сaдa 
зa 2022. гoдину, уз прилoжeну дoкумeнтaциjу, Прeдузeћe 
дoстaвљa Грaдскoj упрaви зa сaoбрaћaj и путeвe (у дaљeм 
тeксту: Грaдскa упрaвa) кoja врши нaдзoр нaд спрoвoђeњeм 
Прoгрaмa. 

Члан 6.

Утврђује се намена и динамика коришћења средстава 
из члана 2. овог програма на следећи начин:

Редни 
број Намена средстава 

Динамика коришћења 
средстава по месецима 

у 2022. години

Вредност у 
динарима

1.

За текуће трошкове Предузећа планиране Програмом пословања 
Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 
2022. годину

Јул 99.066.000,00

Август 97.983.000,00

Септембар 106.115.000,00

Октобар 105.200.000,00

Новембар 102.972.000,00

Децембар 108.664.000,00

УКУПНО: 620.000.000,00
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Изузетно на захтев Предузећа средства текућих суб-
венција из члана 2. овог програма могу се пренети и аван-
сно, а Предузеће је дужно да иста правда достављањем 
месечних извештаја о пређеним километрима Градској 
управи. 

Члан 7.

Прeдузeћe пoднoси Градском већу Грaдa Нoвoг Сaдa 
гoдишњи извeштaj o рeaлизaциjи Прoгрaмa. 

Члан 8.

Oвaj прoгрaм ступа на снагу даном доношења Решења 
Градског већа Града Новог Сада о давању сагласности на 
овај програм и oбјавиће се у „Службeнoм листу Грaдa Нoвoг 
Сaдa”.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 163/2022
4. јул 2022. године
НОВИ САД

Председник Надзорног одбора
 Славен Мановић, дипл.инжењер саобраћаја, с.р.

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

прописа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 5/93), даје се

ИСПРАВКА 
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

КУПОВИНИ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА НОВОГ САДА КАО ВИД СТАМБЕНЕ 

ПОДРШКЕ

I. У Одлуци о изменама Одлуке о куповини стана у јав-
ној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 24/22), у члану 
2, којим се мења члан 11, у ставу 3. везник: „или“ замењује 
се са везником: „и“.

II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-73/2022-1-I
12. јул 2022. године
НОВИ САД     

Секретар
Марко Радин, с.р.
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Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Александар Ткалец.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

С А Д Р Ж А Ј
ГРАД НОВИ САД

Градско веће

599 Решење о давању сагласности на Про-
 грам обезбеђивања дела трошкова по 
 пређеном километру Јавном градском 
 саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови 
 Сад за 2022. годину – текуће субвенције 1609

Градоначелник

600 Решење о измени Програма превенције 
 хроничних незаразних болести за 2022. 
 годину 1609

601 Решење о измени Програма пронатали-
 тетне популационе политике за 2022.
 годину 1609

602 Решење о образовању и именовању рад-
 не групе за израду Локалног акционог 
 плана за спречавање и борбу против 
 насиља над  женама и насиља у породи-
 ци Града Новог Сада за период 2023-2026 1610

Градска управа за саобраћај и путеве

603 Решење о постављању саобраћајне си-
 гнализације  на Кеју скојеваца  у Петро-
 варадину, за време одржавања музичког 
 фестивала „EXIT“ 1611

604 Решење о одређивању  повремених по-
 себних паркиралишта у околини Петро-
 варадинске тврђаве, за време одржава-
 ња музичког фестивала „EXIT“  1611

605 Решење о постављању успоривача брзи-
 не и саобраћајне сигнализације на Путу 
 за черевићку скелу у Футогу 1612

606 Решење о измени режима саобраћаја у 
 зони Основне школе „Вук Караџић“ у 
 Улици Радоја Домановића у Новом Саду 1612

607 Решење о измени режима саобраћаја у 
 северном делу Улице краља Петра I у 
 Ветернику 1612

608 Решење о измени режима саобраћаја на 
 колском прилазу Основне школе „Ђура 
 Јакшић“ у Улици Саве Малешева у Каћу 1613
609 Решење о одређивању паркинг-места за 
 возила особа са инвалидитетом на јав-
 ном паркиралишту у Струмичкој улици 
 бр.1 у Новом Саду  1613

Градска управа за привреду
610 Одлука о изменама Одлуке о спровођењу 
 Програма  стручне праксе на територији 
 Града Новог Сада у 2022. години 1613

611 Одлука о изменама Одлуке о одобрава-
 њу средстава за финансирање Програма 
 приправника на територији Града Новог  
 Сада у 2022. години 1614

Градска управа за здравство
612 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализацију 
 пројеката удружења, задужбина и фон-
 дација у области јавног здравља којима 
 се доприноси промоцији здравља и пре-
 венцији болести за 2022. годину 1615

Савет за праћење кретања оболевања 
од хроничних незаразних болести 
становништва Града Новог Сада
613 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката превенције хроничних 
 незаразних болести за 2022. годину 1617

Јавно градско саобраћајно предузеће 
„Нови Сад“ Нови Сад
614 Програм обезбеђивања дела трошкова 
 по пређеном километру Јавном градском 
 саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови 
 Сад  за 2022. годину – текуће субвенције 1620

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“
— Исправка Одлуке о изменама Одлуке о 
 куповини стана у јавној својини Града 
 Новог Сада као вид стамбене подршке 1621


