
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА

Година XLI - Број 35 НОВИ САД,  15. август 2022. примерак 70,00 динара

 ГРАД НОВИ САД

Градско веће
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На основу члана 39a став 3. 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 156.  седници 
од 10. августа 2022. године, доноси

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 
БЛИЖИМ УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ 

ТРОШКОВА ЗА УСЛУГУ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА 
ДЕТЕТА

  Члан 1.

У Правилнику о ближим условима и поступку за оства-
ривање права на накнаду трошкова за услугу личног пра-
тиоца детета („Службени лист Града Новог Сада“, број 
62/19) члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

Право из члана 2. овог правилника родитељ може да 
оствари за највише 40 часова недељно. 

У часове пружања услуге урачунава се време проведено 
на путу од куће до васпитно-образовне установе, боравак 
у васпитно-образовној установи према наставном плану и 
програму, односно распореду наставних и ваннаставних 
активности у које је дете укључено,  време проведено на 
путу од васпитно-образовне установе до куће и време анга-
жовања личног пратиоца као подршке детету у заједници 
у складу са индивидуалним потребама корисника и могућ-
ностима пружаоца услуге.“.

Члан 2.

После члана 7. додаје се нови члан 7а који гласи:

„Члан 7а

Право на накнаду трошкова за услугу личног пратиоца 
детета престаје:

1. уколико родитељ, у року од три месеца од дана 
пријема решења о признавању права из члана 2. овог 
правилника, не закључи уговор са пружаоцем услуге 
или закључи уговор али не почне да користи услугу, 
као и у случају прекида коришћења услуге у периоду 
дужем од три месеца,

2. на основу мишљења Интерресорне комисије о прес-
танку потребе за услугом личног пратиоца детета, 
донетом у поступку ванредне процене потреба за 
додатном социјалном подршком, покренутом по служ-
беној дужности на иницијативу пружаоца услуге,

3. променом места пребивалишта детета, на основу 
података Министарства унутрашњих послова,

4. прекидом редовног васпитања и образовања детета, 
на основу потврде васпитно-образовне установе, 
односно школе,

5. завршетком средњошколског образовања детета, на 
основу дипломе о завршеном образовању,

6. смрћу детета, на основу извода из матичне књиге 
умрлих.

Пружалац услуге, односно родитељ обавештава Центар 
за социјални рад о наступању разлога из става 1. овог 
члана.

О престанку права на накнаду трошкова за услугу лич-
ног пратиоца детета решава Центар за социјални рад.“.

Члан 3.

 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: 1523/2022-II
10. август 2022. године 
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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723
На основу члана 67. тачка 64. Статута Града Новог Сада 

(''Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада на 157. седници одржаној 12. августа 
2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА 

КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

I

Овим решењем образује се и именују председник, заме-
ник председника, чланови и секретар Комисије за реали-
зацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија).

II

Задатак Комисије је да:
- припрема предлоге правилника о суфинансирању 

енергетске санације;

- припрема конкурсну документацију за директне и 
крајње кориснике (јавни позив, образац пријаве и 
друго);

- оглашава јавне позиве са пратећом документацијом 
на огласној табли и званичној интернет страници 
Градске управе за заштиту животне средине;

- испитује благовременост и уредност поднетих 
пријава;

- прегледа и оцењује приспелe пријаве;

- сачињава записнике о благовремености и уредности 
поднетих пријава и о прегледу и оцени пријављених 
директних и крајњих корисника;

- сачињава прелиминарне листе пријављених директ-
них и крајњих корисника и објављује их на огласној 
табли и званичној интернет страници Градске управе 
за заштиту животне средине;

- доноси одлуке о приговорима на прелиминарне листе 
директних корисника;

- доноси одлуке о приговорима на прелиминарне листе 
крајњих корисника и по потреби утврђује ревидиране 
прелиминарне листе; 

- доноси коначне листе изабраних директних и крајњих 
корисника и објављује их на огласној табли и зва-
ничној интернет страници Градске управе за заштиту 
животне средине;

- израђује предлоге Уговора о спровођењу енергетске 
санације;

- израђује предлоге решења о избору директних корис-
ника у спровоћењу енергетске санације; 

- израђује предлоге решења о додели бесповратних 
средстава крајњим корисницима за спровођење енер-
гетске санације;

- прати реализацију уговора који су закључени са 
директним и крајњим корисницима и о томе оба-
вештава надлежне органе;

- припрема и доставља завршне извештаје о спрове-
деним енергетским санацијама Градском већу Града 
Новог Сада и Управи за финансирање и подстицање 
енергетске ефикасности која је орган у саставу Минис-
тарства рударства и енергетике;

- прати реализацију мера енергетске санације и врши 
контролу њихове реализације;

- обавља теренски рад у циљу оцене почетног стања 
објеката, оправданости  предложених радова и 
утврђивања стања објеката након реализованих 
радова;

- прати да ли постоје индиције о незаконитим радњама 
или грубом кршењу уговорних обавеза и затражи 
поступање у складу са законом;

- разматра и друга питања од значаја за реализацију 
мера енергетске санације.

III

Комисија има председника, заменика председника, 7 
(седам) чланова и секретара.

IV

У Комисију именују се:
За председника:
Бојана Пађен, Градска управа за заштиту животне сре-

дине Града Новог Сада.

За заменика председника:

Милена Кокић, Градска управа за привреду Града Новог 
Сада,

За чланове:

1. Доц. др Игор Џолев, Факултет техничких наука 
Универзитета у Новом Саду,

2. Владан Бумбић, Градска управа за урбанизам и 
грађевинске послове Града Новог Сада,

3. Кемал Араповић, Градска управа за урбанизам и 
грађевинске послове Града Новог Сада, 

4. Младен Коњовић, Агенција за енергетику Града 
Новог Сада,

5. Андријана Чапко, Градска управа за заштиту 
животне средине Града Новог Сада,

6. Радмила Раковић, Градска управа за заштиту 
животне средине Града Новог Сада,

7. Виолета Миладиновић, Градска управа за заштиту 
животне средине Града Новог Сада.

За секретара:

Данијела Миличевић, Служба извршних органа Града 
Новог Сада.

V

Председнику, заменику председника, члановима и секре-
тару Комисије припада накнада која ће бити утврђена 
посебним актом Градоначелника Града Новог Сада.
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VI

Стручне и административне послове за потребе Коми-
сије обавља Градска управа за заштиту животне средине.

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи 
Решење о образовању и именовању председника, чланова 
и секретара комисије за реализацију мера енергетске сана-
ције ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 20/22).

VII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 501-1/2022-233-II
12. август 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  156.  седници од  10. августа 2022. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ 
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ

I. У Програму инвестиционих активности установа 
социјалне заштите за 2022. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 9/22), у глави II. тачка 1. речи: „(„Службени 
лист Града Новог Сада“, број 56/21)“, замењују се речима: 
„(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 25/22)“, а 
износ: „14.700.000,00“ замењује се износом: „17.792.165,40“.

 Подтачка 1.1. мења се и гласи:

 „1.1. Зграде и грађевински објекти, у укупној вредности од 10.600.000,00 динара:

Редни 
број

Опис: Износ (РСД)

1.1.1
Озакоњење објеката у којима се реализују услуге Свратиште за децу улице, на 
адреси Булевар ослобођења 39, Нови Сад и Саветовалиште за брак и породицу, 
на адреси Булевар ослобођења 91, Нови Сад

600.000,00 

1.1.1.1 Пројектно планирање 600.000,00

1.1.2 Капитално одржавање објекта Центра за социјални рад на адреси Змај Огњена 
Вука 13 10.000.000,00 

1.1.2.1 Радови на енергетској санацији и адаптацији објекта Центра за социјални рад на 
адреси Змај Огњена Вука 13 10.000.000,00

                                                                                                                                                                                                       „
 Подтачка 1.2. мења се и гласи: 
 „1.2. Машине и опрема, у укупној вредности од 3.900.000,00 динара:

Редни 
број

Опис: Износ (РСД)

1.2.1 Набавка два путничка возила за потребе рада теренских радника 3.900.000,00
1.2.1.1 Набавка два путничка возила 3.900.000,00

             „

     Подтачка 1.3. мења се и гласи: 
     „1.3. Нематеријална имовина, у укупној вредности од 3.292.165,40 динара:

Редни 
број

Опис: Износ (РСД)

1.3.1 Набавка софтвера 200.000,00 

1.3.1.1 Софтвер за електронску евиденцију радног времена са пратећом опремом за 
евиденцију, у комплету са читачем картица и картицама 200.000,00
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1.3.2 Инсталација система за заштиту од пожара 2.592.165,40

1.3.2.1
Инсталација система за заштиту од пожара на објектима у којима се реализују 
услуге Дневни боравак за децу са поремећајем у понашању и Свратиште за децу 
улице

2.592.165,40

1.3.3 Административна опрема 500.000,00
1.3.3.1 Набавка рачунарске опреме - 7 рачунара и 2 штампача 500.000,00

                      „

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 5-1464/2022-II
10. август 2022. године 
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

725
На основу члана 128. став 2. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 
10. став 4. Одлуке о оснивању Фондације „Нови Сад – Европ-
ска престоница културе“ бр. 1017 од 21. децембра 2016. 
године и 297 од 19. априла 2021. године, Градско веће 
Града Новог Сада на 156. седници одржаној 10. августа 
2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Плана рада Фондације „Нови Сад – Европска престоница 
културе“ за 2022. годину, коју је Управни одбор Фондације 
„Нови Сад – Европска престоница културе“ донео на 92. 
седници одржаној 14. јула 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-3/2022-214/1-II
10. август 2022. године 
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

726
На основу члана 128. став 2. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са чланом 8. Одлуке о установама културе чији је оснивач 
Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
16/22),  Градско веће Града Новог Сада на 156. седници 
одржаној 10. августа 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Предлог одлуке о расписивању 
и спровођењу Јавног конкурса за избор кандидата за дирек-
тора Културног центра  Руменка, Руменка број 01-474/2022 
који је утврдио Управни одбор Културног центра Руменка, 
Руменка на 3. седници одржаној 29. јула 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-3/2022-223-II
10. август 2022. године 
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

727
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 156. седници од 10. августа 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  ЛАКЕТИЋ МИРОСЛАВ, мастер менаџер, поставља 
се за в.д. начелника Градске управе за инспекцијске 
послове, почев од 10. августа 2022. године, до постављења 
начелника Градске управе за инспекцијске 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, 
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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 Лакетић Мирослав, мастер менаџер, 
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-020-4/2022-45/c
10. август 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

728
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 156. седници од 10. августа 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  ВУЈИНОВИЋ СИНИША, дипломирани саобраћајни 
инжењер, поставља се за в.д. заменика начелника Градске 
управе за инспекцијске послове, почев од 10. августа 2022. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за инспекцијске 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 Вујиновић Синиша, дипломирани 
саобраћајни инжењер, у време постављања за вршиоца 
дужности има статус службеника и положен државни 
стручни испит, у смислу Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, про-
изилази 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-020-4/2022-45/č
10. август 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 156. седници од 10. августа 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БРАЈКОВИЋ ДУЊИ, дипломираном правнику, проду-
жава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за опште послове, почев од  16. августа 2022. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за опште 
послове по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још 
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,  113/17-др. закон, 
95/18 - др. закон  86/19- др. закон и 157/20 - 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 академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким 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. 

Имајући у виду да је Брајковић Дуња, дипломирани 
правник, показала изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављала, да има положен правосудни 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 опште послове, одлучено је као у дис-
позитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                        
ГРАД НОВИ САД                                                                                               
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-45/b
Дана: 10. августа 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

730
На основу Програма подршке за спровођење пољоприв-

редне политике и политике руралног развоја за Град Нови 
Сад за 2022. годину, а у вези тачке 2.1. подтачка 2.1.12. 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2022. 
годину („Службени лист Града Новог Сада“ број  16/22)  и 
предлога Kомисије за релизацију мера програма подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике рурал-
ног развоја на територији Града Новог Сада за 2022. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“ број  18/22), Градона-
челник Града Новог Сада 13. јула 2022. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ УДРУЖЕЊА ЗА ДОДЕЛУ 
СУБВЕНЦИЈА ЗА ПРОГРАМСКЕ 

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. На основу спроведеног поступка по Јавном позиву за 
доделу субвенција за програмске активности удружења из 
области пољопривреде на територији Града Новог Сада 
за 2022. годину, изабрани су :

− АГРОЕКОТИМ, Нови Сад, Јанка Веселиновића 8, 
субвенција у износу од 600.000,00 динара;

− „Агросистем НС“, Нови Сад, Јована Бошковића 2, 
субвенција у износу од 600.000,00 динара;

− "Органски сад-Нови Сад", Ченеј, Ратарска 13, суб-
венција у износу од 900.000,00 динара;

− Српско удружење младих пољопривредника "СУМП", 
Нови Сад, Гагаринова број 16а, субвенција у износу 
од 800.000,00 динара;

− Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад,  Нови 
Сад, Гагаринова 6, субвенција у износу од 900.000,00 
динара;

− Удружење произвођача и прерађивача футошког 
купуса и футошког киселог купуса „Футошки купус“, 
Футог, Цара Лазара број 42, субвенција у износу од  
600.000,00 динара;

− УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА КОЊА“СТАРИ ФИЈАКЕР“, 
Каћ, Моше Пијаде 86, субвенција у износу од 
787.500,00 динара;

− УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЖЕНА УЗ ЖЕНУ ДМДМД, 
Нови Сад, Милоша Црњанског 6,  субвенција у износу 
од 682.500,00 динара;

− ВОЈВОЂАНСКИ КЛАСТЕР ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВ-
РЕДЕ, Нови Сад, Народног фронта 22, субвенција у 
износу од 930.000,00 динара;

− Лука знања, Нови Сад, Браће Рибникар 54, субвенција 
у износу од 500.000,00 динара;

− УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА АГРОБАЧКА, 
Нови Сад, Земљане ћуприје 12, субвенција у износу 
од 900.000,00 динара;

− АСОЦИЈАЦИЈА МЛАДИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА, 
Ковиљ, Петра Драпшина 15, субвенција у износу од 
900.000,00 динара;

− ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИКА 
„АГРОНОМ“, Нови Сад, Темеринска 31, субвенција 
у износу од 900.000,00 динара;

 
2. Са изабраним удружењима из области пољопривреде 

на територији Града Новог Сада, биће закључени Уговори 
којима се регулишу међусобна права и обавезе корисника 
субвенције и Града Новог Сада.

3. Ова одлука је коначна.
4. Одлуку доставити: подносиоцу пријаве за доделу 

субвенције за програмске активности удружења из области 
пољопривреде на територији Града Новог Сада за 2022. 
годину, Kомисији за релизацију мера програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја на територији Града Новог Сада за 2022. годину и 
Градској управи за привреду Града Новог Сада.
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 5.  Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-532/2022-II/1
13. јул 2022. године 
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

731
На основу члана 61. став 1. тачка 19. Статута Града 

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ САДА 
ЗА 2022. ГОДИНУ

I

У Акционом плану запошљавања Града Новог Сада за 
2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/22 
и 22/22) у поглављу „X. ПРОГРАМИ И МЕРЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА У 2022. 
ГОДИНИ“, у тачки  „1. Програм приправника“  став 3. мења 
се и гласи:

 „ Средства за реализацију програма приправника 
користе се за накнаду трошкова зараде приправника (бруто 
II зарада, односно зарада са свим припадајућим доприно-
сима за обавезно социјално осигурање и порезом), у месеч-
ном износу од 60.000,00 динара за стручно оспособљавање 
48 приправника са високим образовањем, за период до 12 
месеци, а средства су издвојена у укупном износу од 
34.560.000,00динара.“

У тачки „2. Програм стручне праксе“ став 2. речи: „Про-
грам стручне праксе финансира се од шест до 12 месеци 
за укупно 100 незапослених лица, и то за 80 лица са сте-
ченим високим образовањем (најмање четири године 
факултета или мастер) и 20 лица са стеченим вишим или 
трогодишњим  високим образовањем.“, замењују се речима: 
„Програм стручне праксе финансира се од шест до 12 
месеци за укупно 72 незапослена лица, и то за 66 лица са 
стеченим високим образовањем (најмање четири године 
факултета или мастер) и 6 лица са стеченим вишим или 
трогодишњим  високим образовањем.“

Став 3. мења се и гласи:
 „За реализацију наведене мере средства су обезбеђена 

у буџету Града за 2022. годину у износу  од 28.152.000,00 
динара.“

У тачки „4. Подршка самозапошљавању“ став 2. мења 
се и гласи: 

„Субвенција за самозапошљавање додељује се неза-
посленом лицу у једнократном износу од 250.000,00 до 

500.000,00 динара у зависности од новорегистроване делат-
ности и висине трошкова и потребних оправданих улагања 
исказаних у бизнис плану.“

Став 4. мења се и гласи: 
„Уколико се више незапослених лица удружи у складу 

са законом, свако појединачно подноси захтев за самоза-
пошљавање и остваривање права на субвенцију од највише 
500.000,00 динара.“

Став 6. мења се и гласи: 
„За реализацију ове мере средства су обезбеђена у 

буџету Града за 2022. годину у укупном износу од 
62.268.000,00 динара.“

У тачки „7. Обуке и едукација лица“, став 3. мења се и 
гласи:

„За реализацију ових мера средства су обезбеђена у 
буџету Града  за 2022. годину у укупном износу од 
13.150.000,00 динара.“

У подтачки „7.1. Обука за дефицитарна занимања из 
области информационих технологија“ став 4. мења се и 
гласи: 

„За реализацију ове мере средства су обезбеђена у 
буџету Града за 2022. годину у износу од 6.500.000,00 
динара.“

У подтачки „7.2. Обука за старе и уметничке занате и 
послове домаће радиности“, став 5. мења се и гласи: 

„За реализацију обуке за старе и уметничке занате и 
послове домаће радиности, средства су обезбеђена у 
буџету Града за 2022. годину у износу од 3.500.000,00 
динара.“

У поглављу  „XII. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 
ЗАПОШЉАВАЊА“  став 

3. табела мења се и гласи:
„

Бр.
Мере активне 
политике 

запошљавања

Средства у 
динарима

Планирани 
број лица

1. Програм приправника 34.560.000,00 48

2. Програм стручне праксе 28.152.000,00 72

3. 
Организовање јавних 
радова од интереса за 
Град

24.600.000,00 80

4. Подршка 
самозапошљавању 62.268.000,00 180

5. Субвенција за отварање 
нових радних места 15.000.000,00 60

6. Сајмови запошљавања 860.000,00 -

7. Обуке и едукације лица 13.150.000,00 270

8. 

Накнаде за рад 
председника, заменика 
председника и чланова 
Савета за запошљавање

200.000,00 -

          Укупно:                  178.790.000,00  710

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-3/2022-2-II
10. август 2022. године 
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

732
На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ 
ПРЕТХОДЕ ОДЛУЦИ О ДЕПОНОВАЊУ 

СЛОБОДНИХ СРЕДСТАВА 
КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ГРАДА НОВОГ 

САДА КОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА

I. У Решењу о образовању и именовању Комисије за 
спровођење активности које претходе одлуци о депоновању 
слободних средстава консолидованог рачуна Града Новог 
Сада код пословних банака („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 6/13, 50/15 и 2/2021), тачка III, мења се и гласи:

„III. У Комисију именују се:
- за чланове:
1.  Милован Амиџић, члан Градског већа Града Новог 

Сада,
2.  Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог 

Сада, и
3.  Владимир  Стојковић,  помоћник Градоначелника 

Града Новог Сада,
- за заменике чланова:
1.  Милорад Радојевић, члан Градског већа Града Новог 

Сада,
2.  Далибор Рожић, члан Градског већа Града Новог 

Сада,
3.  Дина Вучинић, члан Градског већа Града Новог Сада.“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2022-8235
29. јул 2022. године 
НОВИ САД Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

Градска управа за здравство

733
На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и 

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ HIV/AIDS-A КОЈЕ 
РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНЕ И 

ФОНДАЦИЈE ЗА 2022. ГОДИНУ

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

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса износе 500.000,00 динара и обезбеђена су 
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 25/22).

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

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

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

- едукацију деце школског узраста и младих,
- едукацију вршњачких/парњачких едукатора, и
- едукацију запослених у образовању и другим секто-

рима укљученим у превенцију ХИВ и хепатитис Ц 
инфекција.

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

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

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

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

Пројекти едукације из става 1. ове подтачке могу се 
реализовати путем предавања, семинара, вршњачке еду-
кације, пројеката за младе кроз теренски рад, као и путем 
интернета.

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

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

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

3)  Пројекти раног откривања ХИВ инфекција

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

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

Пројекти треба да буду усмерени на активности којима 
се унапређује континуирани приступ квалитетним услугама 

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

4)  Пројекти унапређења менталног здравља и првен
 ције менталних поремећаја код ХИВ позитивних   
 особа

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

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

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

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

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

- назив пројекта,
- опште податке о подносиоцу пријаве пројекта, 
- ресурсе са којим располаже подносилац пројекта,
- 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 специ-
фикацијом 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.
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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 
потписом 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 августа 
до 31. 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, допринос остваривању циљева 
постављених Париском декларацијом,

- суфинансирање пројекта из других извора: сопстве-
них 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 
финансирање пројекта,

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

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне 
групе,

- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса 

за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са плани-

раним активностима.

Приликом избора и утврђивања листе пројеката, Коми-
сија ће, са аспекта родне равноправности, нарочито узети 
у обзир пројекте који су на образцу пријаве на јавни 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 
порталу 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 пот-
писа,



15. август 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 35 – страна 2057.    

- 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, канце-
ларија 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-51-43/22           
26. јул 2022. године
НОВИ САД 

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

Градска управа за саобраћај и путеве

734
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 ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 11/22, 12/22, 13/22 и 19/22),  у тачки IV. после 
подтачке 120. брише се „и“ и замењује са „ , “, после подтачке 
121. брише се „ . “ и замењује са „ , “ и додаје се подтачка 
122. која гласи:

„122. на Булевару краља Петра I, од Улице браће Јован-
дић до Кисачке улице са 201 паркинг-местом, према Пројекту 

број ПС0323-01 из марта 2022. године који је израдио Пар-
кинг сервис.“

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

• паркиралиште уреди, опреми и да постави сао-
браћајну сигнализацију у складу са саобраћајним 
пројектом и 

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

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 9.9.2022. 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-34-5262/2022 
9. август 2022. године
НОВИ САД 

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

735
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 ПРИВРЕМЕНОГ 

ПАРКИРАЛИШТА НА ПЛАТОУ У УЛИЦИ 
ВОЈВОДЕ ШУПЉИКЦА БР. 4 У НОВОМ САДУ

I. Одређује се привремено паркиралиште за путничке 
аутомобиле на платоу у Улици војводе Шупљикца бр. 4 у 
Новом Саду (у даљем тексту: паркиралиште), на катастар-
ској парцели број 9846 КО Нови Сад I за време важења 
Уговора о давању сагласности за уређење, коришћење и 
одржавање паркинга од 12.7.2022. године.

Паркиралиште из става 1. ове тачке ће се користити као 
посебно паркиралиште које припада Плавој зони.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да:               
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• паркиралишта уреди, опреми и да постави сао-
браћајну сигнализацију у складу са саобраћајним 
пројектом број ПС0606 из јула 2022. године који је 
израдио Паркинг сервис и

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

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 28.8.2022. 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-34-5080/2022 
28. јул 2022. године
НОВИ САД 

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

736
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука 
УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. 
закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 

ВИШЕ ЛОКАЦИЈА У КАЋУ

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

• у Партизанској улици
• на раскрсници улица Симе Шолаје и Бошка Бухе,

• на раскрсници улица Жарка Јовића и Јована Јова-
новића Змаја.

II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се 
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 
број: С-207/22 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 26.9.2022. 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-34-5011/2022 
26. јул 2022. године
НОВИ САД 

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

737
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука 
УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. 
закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНОГ 

ОГЛЕДАЛА НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА АДИ 
ЕНДРЕА И СУБОТИЧКЕ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајног огледала на 
раскрсници улица Ади Ендреа и Суботичке у Новом Саду.

II. Саобраћајно огледало се поставља у складу са Тех-
ничким регулисањем саобраћаја број: С-261/22 из јула 
2022. године које је израдило Одељење за развој и упра-
вљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

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

IV. Рок за извршење овог решења је 8.9.2022. 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-34-5228/2022 
8. август 2022. године
НОВИ САД 

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



15. август 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 35 – страна 2059.    



страна 2060. – Броj 35 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 15. август 2022.

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

722 Правилник о измени и допуни Правилника 
 о ближим условима и поступку за оства-
 ривање права на накнаду трошкова за 
 услугу личног пратиоца детета 2047

723 Решење о образовању и именовању 
 председника, заменика председника, 
 чланова и секретара Комисије за реали-
 зацију мера енергетске санације 2048

724 Решење о изменама Програма инвести-
 ционих активности установа социјалне 
 заштите за 2022. годину 2049

725 Решење о давању сагласности на 
 Одлуку о изменама и допунама Плана
 рада Фондације „Нови Сад - Европска
 престоница културе“ за 2022. годину 2050

726 Решење о давању сагласности на Предлог
 одлуке о расписивању и спровођењу 
 Јавног конкурса за избор кандидата за
 директора Културног центра Руменка, 
 Руменка 2050

727 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за инспекцијске послове
 (Лакетић Мирослав) 2050

728 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за инспекцијске
 послове (Вујиновић Синиша)  2051

729 Решење о продужењу дужности в.д.
 заменика начелника Градске управе за
 опште послове (Брајковић Дуња) 2051

Градоначелник

730 Одлука о избору удружења за доделу 
 субвенција за програмске активности 
 удружења из области пољопривреде на
 територији Града Новог Сада за 2022. 
 годину 2052

731 Решење о изменама Акционог плана 
 запошљавања Града Новог Сада за 
 2022. годину 2053

732 Решење о измени Решења о образовању 
 и именовању Комисије за спровођење 
 активности које претходе одлуци о депо-
 новању слободних средстава консоли-
 дованог рачуна Града Новог Сада код 
 пословних банака 2054

Градска управа за здравство

733 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализацију 
 пројеката превенције HIV/AIDS-a које 
 реализују удружења, задужбине и фонда-
 цијe за 2022. годину  2054

Градска управа за саобраћај и путеве

734 Решење о измени и допуни Решења о 
 одређивању посебних паркиралишта на 
 територији Града Новог Сада 2057

735 Решење о одређивању привременог па-
 ркиралишта на платоу у Улици војводе 
 Шупљикца бр. 4 у Новом Саду 2057

736 Решење о измени режима саобраћаја на 
 више локација у Каћу 2058

737 Решење о постављању саобраћајног 
 огледала на раскрсници улица Ади Ендреа 
 и Суботичке у Новом Саду 2058


