
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА

Година XLI - Број 36 НОВИ САД,  19. август 2022. примерак 60,00 динара

 ГРАД НОВИ САД

Градско веће

738

На основу члана 12. став 2. Правилникa o начину и 
поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 

7/18 и 2/19), Градско веће Града Новог Сада, на 158. сед-
ници од 17. августа 2022. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. У складу са тачком I. II Јавног конкурса за доделу 
средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање 
или суфинансирање програма удружења грађана у области 
социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад, 
за 2022. годину, број: ХIII-1287/2022-1 од 06.07.2022. године, 
утврђују се програми удружења грађана из тачке I. подтачкa 
1, 2, 3. и 4. II Јавног конкурса и одобравају се средства за 
њихову реализацију из буџета Града Новог Сада за 2022. 
годину, у износу од 20.000.000,00 динара, и то:

рб Назив удружења Назив програма Предлог 
комисије

1. Програми удружења грађана (4.000.000,00 дин.)   4.000.000,00

1
Удружење  учесника оружаних 
сукоба на простору бивше 
Југославије

Пружање подршке ратним ветеранима, 
ратним војним инвалидима, породицама 
палих бораца и жртвама ратова у 
остваривању права предвиђених новим 
законом кроз информисање, едукацију и 
заговарање и пружање саветодавно-
терапијских и социјално-едукативних услуга

200.000,00

2 Удружење  ратних и мирнодопских 
војних инвалида Новог Сада "Шта могу сам" 550.000,00

3 Удружење ратних војних инвалида 
Града Новог Сада

Програмске активности у 2022. години за 
новембар и децембар 200.000,00

4 Удружење дистрофичара Јужнобачког 
округа "Наставак активности 2022" 700.000,00

5
Удружење за помоћ ментално 
недовољно развијеним особама Града 
Новог Сада МНРО

Дневни боравак за ментално недовољно 
развијене особе преко 27 година 800.000,00

6 Удружење параплегичара и 
квадриплегичара новосадског региона

"Живот у колицима" опоравак и рехабилитација уз 
реализацију психолошке радионице 300.000,00

7 Организација глувих Нови Сад Програм рада Организације глувих Нови Сад за 
2022. годину 300.000,00
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8 "МултиС" Удружење оболелих од 
мултипле склерозе Јужнобачког округа

Додатна средства за рад Дневног боравка за 
чланове удружења "МултиС" за 2022. годину 300.000,00

9
Савез удружења бораца 
Народноослободилачких ратова Града 
Новог Сада - СУБНОР

С борцима за борце 150.000,00

10
Савез организација за подршку 
особама са сметњама у развоју - 
СОПОР

Слатки пакети за особе са инвалидитетом 200.000,00

11
Удружење "Сунце" за церебралну и 
дечију парализу јужно-бачког округа 
Нови Сад

За дечији осмех 300.000,00

 2. Програми дневне подршке у заједници (7.000.000,00 дин.)   7.000.000,00

1 Удружење грађана "Институт за 
развој" Сигурно за све Роме 300.000,00

2 Удружење грађана “Институт за 
европске вредности“ Здрави прави 300.000,00

3 "ПОЗИТИВУС" Пронађи мало времена, ја сам ти дете 250.000,00

4 Удружење "Мали људи - велика 
одговорност" Средњошколски интернет 250.000,00

5 "ЗЛАТНА ЛУЧА" "Заједно до циља" 300.000,00

6 Екуменска хуманитарна организација
ЕХО - кројачка радионица - рециклаже половне 
гардеробе у Дневном центру за особе са 
сметњама у развоју

350.000,00

7 Коло српских сестара Епархије бачке 
Нови Сад

Социјални програм за унапређење положаја 
лечених зависника и особа лечених од психоза 220.000,00

8 Клуб лечених алкохоличара 
„Грбавица“

Основни терапијски рад кла „Грбавица“ и 
комунални трошкови за простор (за сва три 
новосадска клуба)

150.000,00

9 Удружење грађана "Мидеј" "Идемо даље" 340.000,00

10 „Шанса НС“ "Период живота у који ћемо сви доћи" 360.000,00

11 Удружење грађана "ЗЕМЉАНИН" Спречи - не дозволи да боли 350.000,00

12 „ВОТЕНС“ "За достојанствен живот" 300.000,00

13 Удружење грађана "СПАС 021" "Ризици новог доба" 340.000,00

14 ЕКО ПОЛИС "И ја хоћу да учим!" 330.000,00

15 Удружење грађана "Институт за 
безбедност у саобраћају" Одговорна заједница 300.000,00

16 Удружење ратних војних инвалида 
Града Новог Сада

Психо-социјална рехабилитација и климатско-
бањски опоравак ратних војних инвалида и 
породица палих бораца

420.000,00
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17
...ИЗ КРУГА - ВОЈВОДИНА, 
организација за подршку женама са 
инвалидитетом

Специјализована подршка за Новосађанке са и 
без инвалидитета изложене насиљу 200.000,00

18 "Шеста димензија" "Право на нормалан живот" 300.000,00

19 Удружење "ПЕРИТУС" "Пробуди се, време је!" 350.000,00

20 Удружење грађана "Добитник" "Превенција породичног насиља у време 
пандемије IV" 200.000,00

21 УДРУЖЕЊЕ НОВОСАДСКИ ЦЕНТАР Водич за старије особе и њихове породице 290.000,00

22 Удружење грађана "ПО МЕРИ 
ГРАЂАНА" "Помози - немој чекати" 300.000,00

23 Хуманитарно еколошка организација 
"Чепом до осмеха"

"Унапређење центра подршке особама са 
инвалидитетом" 500.000,00

 

3. Програми подршке за самосталан живот у друштву особа са инвалидитетом 
    (500.000,00 дин.) 500.000,00

1 Центар "ЖИВЕТИ УСПРАВНО"
СЕРВИС ПЕРСОНАЛНЕ  АСИСТЕНЦИЈЕ ЗА 
ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У НОВОМ САДУ И 
ИСКУСТВЕНА (PEER) ПОДРШКА

280.000,00

2 Друштво тумача и преводилаца за 
знаковни језик

Преводилачки сервис за знаковни језик за глуве и 
наглуве особе 220.000,00

4. Програми саветодавно-терапијске, социјално-едукативне и рехабилитационо-
    терапијске подршке (8.500.000,00 дин.)   8.500.000,00

1 Христова иновативна организација за 
помоћ - ХРИО Центар за ментално здравље 200.000,00

2 Удружење пензионера Града Новог 
Сада

Рехабилитационо-терапијска подршка старим 
лицима 5.000.000,00

3 Удружење бораца рата од 1990. 
године Града Новог Сада

"Манифестација обележавања 30 година 
оснивања и постојања удружења бораца" 300.000,00

4 Друштво за борбу против шећерне 
болести Града Новог Сада

"Пандемија пост-ковидних компликација код 
социјално угрожених особа са дијабетесом 
уништава психичко и физичко здравље са 
фаталним смртним исходима"

300.000,00

5 Градска организација слепих Нови 
Сад

Ближе упознавање са синтетизатором говора за 
андроид телефоне 100.000,00

6 "МултиС" удружење оболелих од 
мултипле склерозе Јужнобачког округа

"Рехабилитација чланова "МултиС" удружења 
оболелих од МС-а, у бањи Врдник 2022. године 120.000,00

7 Удружење "Превент" Помоћ социјално најугроженијим женама 150.000,00

8 Савез са спорт и рекреацију инвалида 
Града Нови Сад

Физичко вежбање особа са инвалидитетом у 
саветодавне-терапијске и социјално-едукативне 
сврхе у 2022. години

350.000,00
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9 Удружење за подршку особама са 
Даун синдромом Нови Сад "Сликам и уживам" 100.000,00

10 Удружење грађана „Фабрика знања и 
очувања“ Сиромашна деца – невидљива деца 300.000,00

11 ГРАЂАНИН Старост без насиља - достојанствена старост 320.000,00

12 "УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА - 
ФИЛАНТРОП, СРЕМСКА КАМЕНИЦА" Програм меких вештина 320.000,00

13 ЛОКАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 
ГРАЂАНСКЕ ЕКОНОМИЈЕ - LARGE Друштвене мреже и осетљиве групе 320.000,00

14 КОМШИЈСКО ЕКОНОМСКО 
УДРУЖЕЊЕ - КЕУ Волонтери и избегла и расељена лица 320.000,00

15 КРЕНИМО ЗАЈЕДНО Здраво старење 300.000,00

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог 
закључка, планирана су Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
брoj 56/21 и 25/22), раздео 15.- ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, глава 15.01, Програм 
11: Социјална и дечија заштита, и то за програме:

- Под редним бројем 1. Програми удружења грађана, 
средства су планирана у функцији 090-Социјална 
заштита некласификована на другом месту, Програм-
ска активност 0902-0016 ПА: Дневне услуге у зајед-
ници, на позицији буџета 414, извор финансирања 
01, а по Финансијском плану прихода и примања и 
расхода и издатака Градске управе за социјалну и 
дечију заштиту за 2022. годину, на позицији 414.01 
– Програми дневне подршке у заједници удружења 
грађана од интереса за Град Нови Сад, економска 
класификација 4819, у износу од 4.000.000,00 динара, 

- Под редним бројем 2. Програми дневне подршке у 
заједници, средства су планирана у функцији 
090-Социјална заштита некласификована на другом 
месту, Програмска активност 0902-0016 ПА: Дневне 
услуге у заједници, на позицији буџета 414, извор 
финансирања 01, а по Финансијском плану прихода 
и примања и расхода и издатака Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту за 2022. годину, на пози-
цији 414.01 – Програми дневне подршке у заједници 
удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, 
економска класификација 4819, у износу од 
7.000.000,00 динара, 

- Под редним бројем 3. Програми подршке за само-
сталан живот у друштву особа са инвалидитетом, 
средства су планирана у функцији 090-Социјална 
заштита некласификована на другом месту, Програм-
ска активност 0902-0021 ПА: Подршка особама са 
инвалидитетом, на позицији буџета 420, извор финан-
сирања 01, а по Финансијском плану прихода и при-
мања и расхода и издатака Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту за 2022. годину, на пози-
цији 420.01 – Програми подршке за самосталан живот 
особама са инвалидитетом удружења грађана од 
интереса за Град Нови Сад, економска класификација 
4819, у износу од 500.000,00 динара, 

- Под редним бројем 4. Програми саветодавно-
терапијске, социјално-едукативне и рехабилитационо-
терапијске подршке, средства су планирана у 
функцији 090-Социјална заштита некласификована 
на другом месту, Програмска активност 0902-0017 
ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 
услуге, на позицији буџета 416, извор финансирања 
01, а по Финансијском плану прихода и примања и 
расхода и издатака Градске управе за социјалну и 
дечију заштиту за 2022. годину, на позицији 416.01 
– Програми саветодавно-терапијске и социјално-
едукативне подршке удружења грађана од интереса 
за Град Нови Сад, економска класификација 4819, у 
износу од 8.500.000,00 динара.

III. Средства за реализацију програма утврђених 
овим закључком, пренеће се на основу уговора који 
са удружењем закључи начелник Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту, у складу са чланом 13. 
став 1. Правилника o начину и поступку доделe 
средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање 
или суфинансирање програма удружења грађана у области 
социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад.

IV. За реализацију овог закључка задужује се Градска 
управа за социјалну и дечију заштиту.

V.  Овај закључак објавити на сајту Града Новог Сада 
и у „Службеном листу Града Новог Сада“.

 VI. Закључак доставити:

- Градској управи за социјалну и дечију заштиту,

- Градској управи за финансије:

 - Сектору за трезор,
 - Сектору за буџет.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 1669/2022-II
17. август 2022. године
НОВИ САД 

Градоначелник
  Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,  81/09 - испр, 
64/10 – одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,  83/18, 31/19, 
37/19 - др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 3. став 2. Одлуке о 
отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/15, 
8/16, 74/16, 38/18, 45/18 и 31/19), Градско веће Града Новог 
Сада, на 158. седници од  17. августа 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА  РЕШЕЊА О  
ПРОГРАМУ  ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА  2022. ГОДИНУ

I. У Решењу о Програму отуђења грађевинског земљишта 
за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада “ ,бр. 
2/22 , 8/22 , 9/22-испр.,13/22 и 21/22) у  Програму отуђења 
грађевинског земљишта за 2022. годину, који чини саставни 
део Решења у Табели: „ I. Програм отуђења грађевинских 
парцела у својини Града Новог Сада ”, после тачке 57. 
додају се тач.  58. и  59. које гласе:

„

58. Ново насеље –јужно од 
Бул.војводе Степе

  
5845/13

 Нови Сад I

      

   3.270

    

општеградски и линијски 
центар (пословање са 
становањем)

По+П+6 – 
По+П+12 
(висински репери 
до По+П+18 (20))

59. Степановићево - ул.Иве 
Лоле Рибара

    536/2 Степановићево 594

    

становање са пословањем до П+1

 „

II. У Табели: „ II. Програм отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада “ , тачка 6. мења се 
и гласи :

„

6. Блок између ул.Мише 
Димитријевића бр.10 и 10А и 
Дожа Ђерђа бр.23, 25 и 27.

1363   Нови Сад II 351 (обим удела 
Града је ½)

    

паркинзи или гараже Су+П+3

 „
После тачке 31. додају се тач. од 32. до 35. које гласе :

„

32. Телеп – ул.Морнарска 6976/3   Нови Сад II     153   

вишепородично 
становање 
средњих густина до П+3

33. ул.Темеринска 4114/4 и 
4114/6

  Нови Сад I 233 пословање Су+П+4(5 
повучени спрат).

34. Ново насеље – 
продужетак ул. Бате 
Бркића

8223/4,8240/5 
и 10501/13

Нови Сад I 134 вишепородично 
становање 

 П+4+Пк

35.

Блок између ул.Мише 
Димитријевића бр.10 и 
10А и Дожа Ђерђа 
бр.23, 25 и 27.

  1349/2 Нови Сад II 189

    

паркинзи или 
гараже Су+П+3

 „
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III. У Табели: „ III. Програм отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну 
употребу објекта и формирање грађевинске парцеле “ , после тачке 17. додају се тач. од 18. до 21. које гласе:
„

18. Телеп - ул.Петефи Шандора    5008/1

    

Нови Сад II 229

     

   

  

општеградски и 
линијски центри

изграђен је породични 
стамбени објекат 
спратности П+Пк и 
пословни објекат 
спратности П.

19. ул.Стефана Дечанског бр.26    611/4     Нови Сад III 160

     

        

   

породично 
становање

изграђен је породични 
стамбени објекат 
делом спратности 
П+Пк а делом Су+П+1.

20. Петроварадин -ул.Марија 
Снежна бб

  3405/1 Петроварадин  432

      

   

породично 
становање

изграђен је породични 
стамбени објекат 
спратности П+Т.

21. Телеп - ул.Кочи Ивана 6а 1762/3   Нови Сад II 2.383

         

   

пословање на 
улазним 
правцима

изграђен је производни  
објекти спратности 
П+1

„

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 351-1/2022-465-II
17. август 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

740

На основу члана 40. 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 158. седници од  17. 
августа  2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНУ 
ПОМОЋ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ 

ПОРОДИЦАМА ЗА ДЕЦУ ОД ПРВОГ ДО 
ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, У 

ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

1. Утврђује се право на новчану помоћ социјално 
угроженим породицама за децу од првог до осмог разреда 
основне школе која имају пребивалиште на територији 
Града Новог Сада, у школској 2022/2023. години.

2. Новчана помоћ из тачке 1. овог решења обезбеђује 
се за децу: 

-  из породице која остварује право на новчану социјалну 
помоћ по Закону о социјалној заштити,

-  из породице са троје и више деце, која остварује 
право на дечији додатак по Закону о  финансијској 
подршци породици са децом, 

-  без родитељског старања смештену у хранитељске, 
односно старатељске породице, и 

-  са сметњама у развоју.

Новчана помоћ из става 1. ове тачке додељује се у износу 
од 6.000,00 динара по детету. 

3. Захтев за доделу новчане помоћи из тачке 1. овог 
решења, родитељ, старатељ, односно хранитељ (у даљем 
тексту: родитељ) подноси  Центру за социјални рад Града 
Новог Сада (у даљем тексту: Центар за социјални рад).

Уз захтев из става 1. oве тачке родитељ прилаже фото-
копију личне карте, односно расељеничке легитимације и 
потврду изабраног лекара уколико дете има сметње у раз-
воју.

Центар за социјални рад службеним путем прибавља:

-  потврду основне школе да је дете редован ученик 
од првог до осмог разреда, 

-  решење о оствареном праву на новчану социјалну 
помоћ, односно, решење о оствареном  праву на 
дечији додатак, 
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-  за децу без родитељског старања, потврду Центра 
за социјални рад о смештају детета у хранитељску, 
односно старатељску породицу, и

-  за дете са сметњама у развоју мишљење Интерре-
сорне комисије.

Захтев из става 1. ове тачке подноси се од 01. септем-
бра до 30. новембра 2022. године.

4. Центар за социјални рад доставља Градској управи 
за социјалну и дечију заштиту (у даљем тексту: Градска 
управа) захтев за пренос средстава са решењима о додели 
новчане помоћи, донетим у складу са тач. 1. и 2. овог 
решења.

5. Новчана  помоћ из тачке 1. овог решења обезбедиће 
се из средстава планираних Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2022. годину  ("Службени лист Града Новог Сада", 
бр. 56/21 и 25/22), за раздео 15, главу 15.01 - Градска управа 
за социјалну и дечију заштиту, функција 070 - Социјална 
помоћ угроженом становништву некласификована на дру-
гом месту, 0902 Програм 11: Социјална и дечија заштита, 
Програмска  активност 0902-0001 ПА: Једнократне помоћи 
и други облици помоћи, позицији 410.01.01 – Једнократне 
помоћи и друге врсте материјалне помоћи, Финансијског 
плана прихода и примања и расхода и издатака Градске 
управе за социјалну и дечију заштиту за 2022. годину.

6. За реализацију овог  решења задужују  се  Градска 
управа и  Центар за социјални рад.

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

8.  Решење доставити:

     - Градској управи за социјалну и дечију заштиту,          
-   Центру за социјални рад Града Новог Сада, и     
-     основним школама са територије Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 1627/2022-II
17. август 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

741
На основу члана 33. Одлуке o правима на финансијску 

подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 68/17, 42/18, 58/19 и 54/20), Градско веће Града 
Новог Сада, на 158. седници  од 17. августа 2022. године,  
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О БРОЈУ ДЕЦЕ УПИСАНЕ У ПРИВАТНУ 

ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ КОЈА 
ОСТВАРУЈУ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ У 
РАДНОЈ 2022/2023. ГОДИНИ И МЕСЕЧНОМ 
ИЗНОСУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПО 

ДЕТЕТУ, ПРЕМА ВРСТИ БОРАВКА

Члан 1.

Овим решењем утврђује се број деце уписане у приватну 
предшколску установу на територији Града Новог Сада 
која остварују финансијску подршку у радној 2022/2023. 
години, и месечни износ финансијске подршке по детету, 
према врсти боравка.

Члан 2.

Финансијска подршка породици са децом уписаном у 
приватну предшколску установу, у радној 2022/2023. години 
обезбедиће се за највише 3.700 деце, у следећим износима:

-   10.000,00 динара за целодневни боравак узраста од 
шест месеци до три године, у трајању од 11 сати 
дневно,

-  8.000,00 динара за целодневни боравак узраста од 
три до седам година, у  трајању од 11 сати дневно,

-  3.200,00 динара за полудневни боравак са ужином, 
у трајању од пет сати дневно, и

- 2.800,00 динара за полудневни боравак без ужине, 
у трајању од пет сати дневно.

Члан 3.

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а 
примењиваће се од 1. септембра 2022. године до 31. августа 
2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 1578/2022-II
17. август 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

742
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 158. седници од 17. августа 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  СМИЉАНА КОЧИЋ, дипломирани географ - туризмо-
лог, поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за привреду, почев од 23. августа 2022. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за прив-
реду, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три 
месеца. 

II.  Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".
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О б р а з л о ж е њ е

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

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

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 Смиљана Кочић, дипломирани геог-
раф – туризмолог, у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника и положен државни стручни 
испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе, произилази да 
испуњава услове за постављење за вршиоца дужности у 
смислу одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено 
као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА    
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-47/ć
17. август 2022. године
НОВИ САД 

Градоначелник
  Милош Вучевић, с.р.

743

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 158. седници од 17. августа 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  НАТАША ЋОРОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за финансије, почев од 20. августа 2022. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за финан-
сије, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три 
месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА    
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-47/č
17. август 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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744
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 158. седници од 17. августа 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  СЛОБОДАН ПРПА, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за финансије, 
почев од 20. августа 2022. године, до постављења начел-
ника Градске управе за финансије, 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 Слободан Прпа, дипломирани еко-
номиста, у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника и положен државни стручни испит, у 
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА    
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-47/с
17. август 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

745
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 158. седници од 17. августа 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  КРСТИЋ НИКОЛИ, дипломираном правнику, проду-
жава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе 
за образовање, почев од 24. августа 2022. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за обра-
зовање, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још 
три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18,  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 Никола Крстић, дипломирани прав-
ник, показао изузетно залагање и резултате на пословима 
које је обављао, да има положен државни стручни испит, 
и да у време постављања за вршиоца дужности има статус 
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 обрaзовање, одлучено је као у диспо-
зитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА    
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-47/d
17. август 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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746
На основу тачке III. Одлуке о приступању Националној 

асоцијацији канцеларија за младе („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 63/16 и 16/22), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА 

НОВОГ САДА У НАЦИОНАЛНОЈ 
АСОЦИЈАЦИЈИ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

I. Именује се Мирјана Маравић, извршилац за сарадњу 
са локалним омладинским организацијама у Градској управи 
за спорт и омладину, за представника који ће заступати 
интересе Града Новог Сада у Националној асоцијацији 
канцеларија за младе, и учествовати у раду и одлучивању 
њених органа.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 66-2/2022-83-II
17. август 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за привреду

747
На основу поглавља X. тачка 4. став 16. Акционог плана 

запошљавања Града Новог Сада за 2022. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“ бр. 4/22, 22/22 и 35/22),  и члана 
3. алинеја трећа Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији мера активне политике запошља-
вања на територији Града Новог Сада за 2022. годину 
између Националне службе за запошљавање и Града Новог 
Сада-Градске управе за привреду број VII-3-25/2022, 
односно број 0400-101-3/2022 од 07. фебруара 2022. године 
и Анекса споразума о уређивању међусобних права и оба-
веза у реализацији мера активне политике запошљавања 
на територији Града Новог Сада за 2022. годину број VII-
3-25/2022-1, односно број 0400-101-3/2022 од 12.08.2022. 
године, на предлог Комисије за реализацију мера запо-
шљавања, в.д. заменика начелника Градске управе за 
привреду, уз претходну сагласност Градоначелника Града 
Новог Сада, доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И  ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ОДОБРАВАЊУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЖЕНА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

У 2022. ГОДИНИ

Члан 1.

У Одлуци о одобравању субвенције за самозапошља-
вање жена на територији Града Новог Сада у 2022. години 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 23/22 и 34/22)  у 
тачки 1. речи: „у укупном износу од 14.950.000,00 динара“ 
замењују се речима: „у укупном износу од 14.900.000,00 
динара“

- У тачки 2. у табели досадашњи редни број 35. брише 
се, 

- Досадашњи редни бројeви од броја 36. до броја 44.  
постају  редни бројеви од броја 35. до броја 43;

- После редног броја 43. додајe се редни број 44. и 
гласи:

Ред.
број

Број захтева

Подносилац 
захтева – 
Корисница 
субвенције

Адреса 
кориснице 
субвенције

Одобрени 
износ 

субвенције

44. VII-105-3/22-50 Маја Умићевић
Вељка 

Петровића 6, 
Нови Сад

300.000,00

- У тачки 4. речи „до  01. августа 2022. године“ замењују  
се речима: „до  01. септембра 2022. године“.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: VII-3-251/2022-4
16. август 2022. године
НОВИ САД

в.д. заменика начелника
Смиљана Кочић, с.р.

  

Градска управа за саобраћај и путеве

748
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 КОД КОМПЛЕКСА 

ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

I. Одређује се привремено паркиралиште за путничке 
аутомобиле код комплекса Института у Сремској Каменици, 
на катастарској парцели 5220/13 КО Сремска Каменица, 
до привођења планираној намени.

Паркиралиште из става 1. ове тачке користиће се као 
посебно паркиралиште са контролом уласка-изласка и 
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његово коришћење у току дана није временски ограничено. 
Капацитет паркиралишта је 226 паркинг-места.

II. Наплата накнаде за коришћење паркиралишта из 
тачке I. овог решења вршиће се у складу са важећом одлу-
ком о промени цена паркирања, уклањања моторних возила 
и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила, 
сваким даном (укључујући суботе, недеље и државне праз-
нике) у времену од 7 до 20 часова.

Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља Јавно 
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, путем 
овлашћеног лица – инкасанта.

III. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад да паркиралиште из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и обележи, према саобраћајном пројекту 
ПС0268-01 од 03.08.2016. године који је израдило Јавно 
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад. 

IV. Надзор над извођењем радова из тачке III. овог 
решења врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ 
у Новом Саду.

V. Рок за извршење овог решења је 18. септембар 2022. 
године.

VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о одређивању привременог паркиралишта код комплекса 
Института у Сремској Каменици („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 57/16).

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-34-5415/2022 
17. август 2022. године
НОВИ САД  в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с.р.  

749
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, 70/16, 54/20 и 58/21), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ 
УЛИЦА ОМЛАДИНСКОГ ПОКРЕТА, ПАРИСКЕ 
КОМУНЕ И БОГОБОЈА АТАНАЦКОВИЋА 

У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у делу улица 
Омладинског покрета, Париске комуне и Богобоја Атанац-
ковића у Новом Саду.

II. Саобраћајна сигнализација се поставља у складу са 
Техничким регулисањем саобраћаја број: С-277/22 из 
августа 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 15.10.2022. 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-34-5371/2022 
15. август 2022. године
НОВИ САД 

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

750
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, 70/16 и 54/20), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНОГ 
ОГЛЕДАЛА НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА 

ЈОРГОВАНСКЕ И ЈАСМИНА У СРЕМСКОЈ 
КАМЕНИЦИ

I. Одређује се постављање саобраћајног огледала на 
раскрсници улица Јоргованске и Јасмина у Сремској Каме-
ници.

II. Саобраћајно огледало се поставља у складу са Тех-
ничким регулисањем саобраћаја број: С-276/22 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 15.9.2022. 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-34-5370/2022 
15. август 2022. године
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в.д. начелника
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страна 2072. – Броj 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 19. 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
738 Закључак о одобравању средстава из
 буџета Града Новог Сада за реализацију
 програма удружења грађана у области
 социјалне заштите за 2022. годину 2061

739 Решење о измени и допунама  Решења 
 о  Програму  отуђења грађевинског зем-
 љишта за  2022. годину 2065

740 Решење о утврђивању права на новчану 
 помоћ социјално угроженим породицама 
 за децу од првог до осмог разреда осно-
 вне школе, у школској 2022/2023. години 2066

741 Решење о броју деце уписане у приватну 
 предшколску установу која остварују 
 финансијску подршку у радној 2022/2023. 
 години и месечном износу финансијске 
 подршке по детету, према врсти боравка 2067

742 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за привреду
 (Смиљана Кочић) 2067

743 Решење о постављењу в.д. заменика
 начелника Градске управе за финансије
 (Наташа Ћоровић) 2068

744 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за финансије
 (Слободан Прпа) 2069

745 Решење о продужењу дужности в.д. за-
 меника начелника Градске управе за
 образовање (Никола Крстић) 2069

Градоначелник

746 Решење о именовању представника 
 Града Новог Сада у Националној асоци-
 јацији канцеларија за младе 2070

Градска управа за привреду

747 Одлука о изменама и  допуни Одлуке о 
 одобравању субвенције за самозапошља-
 вање жена на територији Града Новог 
 Сада у 2022. години 2070

Градска управа за саобраћај и путеве

748 Решење о одређивању привременог 
 паркиралишта код комплекса Института 
 у Сремској Каменици 2070

749 Решење  о измени режима саобраћаја 
 у делу улица Омладинског покрета, 
 Париске комуне и Богобоја Атанацковића
 у Новом Саду 2071

750 Решење о постављању саобраћајног 
 огледала на раскрсници улица Јорго-
 ванске и Јасмина у Сремској Каменици 2071


