
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА

Година XLI - Број 37 НОВИ САД,  1. септембар 2022. примерак 80,00 динара

 ГРАД НОВИ САД

Градско веће

751
На основу члана 11. став 7. Одлуке о остваривању 

потреба и интереса младих у областима омладинског сек-
тора на територији Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 22/19, 35/19 и 15/20), на предлог 
Комисије за стручни преглед поднетих предлога програма 
од јавног интереса којима се реализује пројекат „Нови Сад 
– град младих, Србија – земља младих“, Градско веће 
Града Новог Сада на 160. седници одржаној 26. aвгуста 
2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ 
ПРОЈЕКАТ „НОВИ САД – ГРАД МЛАДИХ, 

СРБИЈА – ЗЕМЉА МЛАДИХ“ – ДРУГА ФАЗА  
У 2022. ГОДИНИ И ПРОЈЕКAT КОЈИМ СЕ 
ВРШИ МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

ОДОБРЕНОГ ПРОГРАМА
I

Овим решењем одобрава се програм од јавног интереса 
којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија 
– земља младих “ – друга фаза  у 2022. години и пројекaт 
којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма, 
и утврђује износ средстава за њихову реализацију.

II

Средства за реализацију програма и пројекта из тачке 
I овог решења распоређују се на следећи начин:

Програм од јавног интереса којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“– 
друга фаза  у 2022. години
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Носилац програма Назив програма
Одобрени износ 
за финансирање у 

динарима

1. 427/кзм Омладински савез 
удружења „ОПЕНС“

ОПЕНС у ниском старту - друга 
фаза 9.500.000,00

Пројекат којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма
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Носилац пројекта Назив пројекта
Одобрени износ за 
финансирање у 

динарима

2. 432/кзм   „Европски омладински 
центар Војводине”

Мониторинг и евалуација 
програма којима се реализује 
Пројекат „Нови Сад - град 

младих, Србија - Земља младих” 
- друга фаза за 2022. годину

500.000,00

Укупно: 10.000.000,00
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III

Носиоцима програма/пројекта из тачке II овог решења 
одобрена средства преносиће се на основу уговора о реа-
лизацији програма/пројекта. 

Уговор из става 1. ове тачке закључиће се између носи-
лаца програма/пројекта којима су средства одобрена и 
Градске управе за спорт и омладину – Канцеларије за 
младе.

IV

Носиоци програма/пројекта из тачке II овог решења 
дужни су да у року од 30 дана од дана реализације програма/
пројекта поднесу Градској управи за спорт и омладину – 
Канцеларији за младе извештај о реализацији програма/
пројекта за који су одобрена средства, са одговарајућом 
документацијом.

V

Средства за реализацију програма и пројекта из тачке 
II овог решења обезбеђена су у буџету Града Новог Сада 
за 2022. годину у оквиру Програма 1301 - Програм 14: Раз-
вој спорта и омладине, Пројекат 1301-4013 П: Нови Сад 
град младих – Србија земља младих са позиције 374 - 
Дотације невладиним организацијама - економска класи-
фикација 481, извор финансирања 01, а по Финансијском 
плану прихода и примања и расхода и издатака Градске 
управе за спорт и омладину за 2022. годину са позиције 
374.01 – економска класификација 4819 - Дотације осталим 
непрофитним институцијама, синтетички конто 4819 у износу 
од 10.000.000,00 динара.

VI

За реализацију овог решења задужује се Градска управа 
за спорт и омладину - Канцеларија за младе.

VII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 66-2/2022-93-II
26. 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 160. седници од 26. августа 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  ГЛАДОВИЋ ТАТЈАНА разрешава се дужности в.д. 
заменика шефа Службе за заједничке послове Града Новог 
Сада са 21.09.2022. године, због стицања права на старосну 
пензију. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА    
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-49/b
26. 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 160. седници од 26. августа 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  РАДОВАНОВИЋ БРАНИМИР дипломирани правник, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за опште 
послове, почев од 9. септембра 2022. године, до постављења 
начелника Градске управе за опште послове, по спрове-
деном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА    
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-49/č
26. август 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу тачке 2.4. подтачка 2.4.12. Програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике рурал-
ног развоја за Град Нови Сад за 2022. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 16/22), предлога Комисије за 
реализацију мера програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја на 
територији Града Новог Сада за 2022. годину и члана 61. 
став 1. тачка 29. Статута Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градоначелник Града 
Новог Сада, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ МЛАДИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ПРОИЗВОЂАЧА У РУРАЛНИМ   
ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

1. На основу спроведеног поступка по Јавном позиву за 
доделу средстава  за подршку младима у руралним под-
ручјима на територији Града Новог Сада за 2022. годину, 
изабрани млади пољопривредни произвођачи у руралним 
подручјима на територији Града Новог Сада су:

Редни 
број Име и презиме Адреса Износ субвенције

1. Даница Ђисалов Улица Бранка Радичевића 18, Ковиљ 1.127.300,00
2. Јелена Тадић Улица Иве Лоле Рибара 17, Каћ 1.127.300,00
3. Верица Коцкар Улица Краља Петра I 40, Бегеч 1.027.000,00
4. Јована Бабин Улица Краља Петра I 25, Каћ 927.300,00
5. Мирјана Крстић Улица Цара Лазара 62, Руменка 1.027.000,00
6. Душка Летић Улица Вука Караџића 316, Ченеј 527.300,00
7. Марија Јањин Улица Петра Драпшина број 7, Ковиљ 947.300,00

8. Дамир Летић Улица Ратарска 13, Ченеј 827.300,00

9. Марица Ћирић Улица Партизанска 60, Бегеч 427.300,00

10. Драгана Касаповић Улица Моше Пијаде 30, Каћ 1.027.000,00

11. Верица Ђукановић Улица Моше Пијаде 26, Каћ 1.027.000,00

12. Зорица Дражић Улица Светосавска 41, Каћ 1.027.000,00
13. Дејан Свилокос Улица Светозара Милетића 19, Футог 777.300,00
14. Даниел Димитров Улица Бранка Бајића 40, Ковиљ 1.007.300,00
15. Марко Кљајић Улица Солунских добровољаца 69, Степановићево 977.300,00
16. Слободан Бајић Улица Солунских добровољаца 69, Степановићево 977.300,00
17. Игор Станимировић Улица 29. Новембра 6, Ковиљ 977.300,00
18. Раденко Вишњичар Улица Јовице Павлице 64, Ковиљ 977.300,00
19. Бошко Живић Улица Салаш 265, Ченеј 977.300,00
20. Милан Павков Улица Партизанска 66, Бегеч 627.300,00
21. Јован Телеки Улица Краља Петра I 113, Каћ 121.000,00
22. Стефан Петковић Улица Иве Лоле Рибара 2б, Каћ 1.027.300,00
23. Марко Миљатовић Улица Драгише Живковића 8, Ветерник 1.007.300,00
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24. Бранислав Јелић Улица Томе Максимовића 32, Ветерник 1.007.300,00
25. Никола Узелац Улица Черевићка 6, Нови Сад 927.300,00
26. Марко Милић Улица Лазе Костића 75, Ковиљ 947.300,00
27. Радош Пурић Улица Ђорђа Зличића 4, Нови Сад 1.007.300,00
28. Марко Марковић Улица Надежде Петровић 6, Нови Сад 927.300,00
29. Јован Тепић Улица Душана Даниловића 1, Нови Сад 927.300,00

30. Марко Пушица Улица Тоне Хаџића 13, Нови Сад 827.300,00

31. Милован Топаловић Улица  Клисански пут 130, Нови Сад 927.300,00
             УКУПНО: 28.000.000,00

2. Са изабраним младим пољопривредним произво-
ђачима у руралним подручјима на територији Града Новог 
Сада, биће закључени Уговори којима се регулишу међу-
собна права и обавезе корисника субвенције и Града Новог 
Сада.

3. Ова одлука је коначна.

4. Одлуку доставити: Подносиоцу пријаве за доделу 
доделу средстава  за подршку младима у руралним под-
ручјима на територији Града Новог Сада за 2022. годину, 
Kомисији за релизацију мера програма подршке за спро-
вођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја на територији Града Новог Сада за 2022. годину и 
Градској управи за привреду Града Новог Сада.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-645/2022-II
25. август 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

755

На основу члана 28. став 2. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 125/03, 12/06 и 27/20) и Правилни-
ком о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза 
корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађи-
вања књиговодственог са стварним стањем („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 33/15 и 101/18), Градона-
челник Града Новог Сада доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА 
ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И УСКЛАЂИВАЊА 

КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА 
СТВАРНИМ СТАЊЕМ ЗА ДИРЕКТНЕ 

КОРИСНИКЕ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.
У Правилнику о организацији и спровођењу пописа имо-

вине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем за директне кориснике буџета Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 3/21) 
у члану 16. став 2 мења се и гласи:

„По извршеном попису, пописна комисија сачињава 
извештај о извршеном попису, који обавезно садржи: 
стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза, раз-
лике између стварног стања утврђеног пописом и књиго-
водственог стања, предлог начина решавања утврђених 
разлика (мањкова и вишкова, начин надокнађивања 
мањкова и евидентирања вишкова, као и начин за решавање 
питања имовине која није више за употребу), примедбе и 
објашњења радника који рукују имовином, односно који су 
задужени материјалним и новчаним средствима (о утврђе-
ним разликама), као и друге примедбе и предлоге пописне 
комисије у вези са пописом, уз који се прилаже пописна 
листа и документација која је служила за састављање 
пописне листе.“

Члан 2.

У члану 18. речи: „најкасније до 18. фебруара наредне 
године“ замењују се речима: „најкасније до 20. фебруара 
наредне године“.

Члан 3.

Члан 20. мења се и гласи:
„Члан 20.

Одлука о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза 
и извештај о извршеном попису имовине и обавеза са 
пописним листама, доставља се директним корисницима, 
у року од 3 (три) дана од дана усвајања, а најкасније до 10. 
марта наредне године, ради књижења и усклађивања књи-
говодственог стања са стварним стањем.

Одлука и извештај из става 1. овог члана достављају 
се директним корисницима и Служби за интерну ревизију.“

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 031-1/2022-207-1-II
30. август 2022. године
НОВИ САД                           Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 56/21 и 25/22), у члану 12. Раздео 09, Глава 09.01 – 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, у Функцији 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, за 
Програмску активност: Текућа буџетска резерва (шифра 
0602-0009), у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе (шифра 0602), са позиције буџета 233, еко-
номска класификација 499 – Средства резерве, одобравају 
се средства Градској управи за образовање у укупном 
износу од 

16.065.000,00 динара
(шеснаестмилионашездесетпетхиљаддинара00/100)

на име обезбеђивања недовољно планираних средстава 
за извођење радова и пројектно планирање за санацију 
објекта за потребе Предшколске установе „Радосно 
детињство“ Нови Сад.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 11 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
Глава 11.02 – ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“, у оквиру функ-
ције 911 – Предшколско образовање, извор финансирања 
01 – Општи приходи и примања буџета, за Програмску 
активност: Функционисање и остваривање предшколског 
васпитања и образовања (шифра 2002-0002), у оквиру 
Програма 8 – Предшколско васпитање (шифра 2002), за 
апропријацију економске класификације 511 – Зграде и 
грађевински објекти, на позицију буџета 290, тако да 
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију 
износи 36.765.000,00 динара.

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

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

5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:

 - Сектору за буџет,
 - Сектору за трезор,
 - Сектору за финансијско праћење и анализу 

   капиталних пројеката, и
- Градској управи за образовање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 401-41/2022-II
25. август 2022. године

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени глас-

ник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 , 30/16 - испр., 6/20, 
47/21 и 78/21), чл. 7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима 
и начину избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 105/16 и 112/17) и 
члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градона-
челник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА II 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ  

У 2022. ГОДИНИ
   
I.  Образује се Комисија за спровођење поступка II Jавног 

конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у 
култури у 2022. години (у даљем тексту: Комисија).

 II.   Задатак Комисије је да:
 - спроведе поступак II Jавног конкурса за финан-
сирање и суфинансирање пројеката у култури у 
2022. години (у даљем тексту: Јавни конкурс);

 - изврши стручну процену пројеката пристиглих на  
Јавни конкурс, и то да сваки члан Комисије оцени 
сваки пројекат појединачно на основу вредновања 
критеријума утврђених  Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, односно 
јединица локалне самоуправе, а сходно условима 
Јавног конкурса; 

 - за сваки пројекат који разматра сачини писано 
образложење у коме ће навести разлоге за при-
хватање или неприхватање пројекта, и 

 - сачини образложени предлог о додели средстава 
за финансирање и суфинансирање пројеката 
средствима из буџета Града Новог Сада, са изно-
сима финансијских средстава за реализацију 
сваког појединачног пројекта.

III. Комисија има три члана.
Комисија на првој седници бира председника Комисије. 
Председник Комисије координира рад Комисије и води 

седнице. 
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Комисија доноси и усваја Пословник о раду.        

IV. У Комисију се именују:
1.  Зоран Булатовић, професор ликовне културе,
2.  Иконија Радевић Вујовић, мастер теоретичар умет-

ности, и 
3.  Тијана Делић, дипломирани професор српске књи-

жевности и језика. 

 V.   Председнику и члановима Комисије, за рад у Коми-
сији припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00 
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара, и то под 
условом да нису чланови Градског већа Града Новог Сада 
или запослени у градским управама, посебним организа-
цијама и службама Града Новог Сада.

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу, 
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-4/2022-740-II
31. август 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.
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На  основу члана 61. тачка 28. Статута Града Новог 

Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) а у 
вези са Одлуком Владе Републике Србије – Кабинет мини-
стра за иновације и технолошки развој, о додели средстава 
за реализацију Пројекта под називом „Афирмација женског 
иновационог предузетништва на територији Новог Сада“ 
коју је поднео Град Нови Сад - Градска управа за привреду, 
број: 401-01-00052/2022-01/1 од 05.05.2022. године и 
Решењем Владе Републике Србије – Кабинет министра 
без портфеља задужен за иновације и технолошки развој, 
о распореду средстава, број: 401-01-00052/2022-01/3-1 од 
24.05.2022. године, Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 
ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ 
РАЗВОЈА ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

I.

Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног 
позива за доделу бесповратних подстицајних средстава 
за подршку развоја женског иновационог предузетништва 
на територији Града Новог Сада за 2022. годину (у даљем 
тексту: Комисија).

II.

Задатак Комисије је да:
− испита благовременост и уредност поднетих пријава 

на Јавни позив за доделу бесповратних подстицајних 
средстава за подршку развоја женског иновационог 
предузетништва на територији Града Новог Сада за 
2022. годину (у даљем тексту: Јавни позив);

− прегледа и оцени све пријаве поднете на Јавни позив;
− по потреби, врши додатну контролу усаглашености 

података из конкурсне пријаве и достављене доку-
ментације са чињеничним стањем на лицу места у 
просторијама привредног субјекта, о чему ће сачинити 
извештај/записник;

− утврди предлог Одлуке о додели бесповратних под-
стицајних средстава за за подршку развоја женског 
иновационог предузетништва на територији Града 
Новог Сада у 2022. години (у даљем тексту: предлог 
Одлуке);

− донесе одлуку о приговору на предлог Одлуке; 
− извештај о спроведеном поступку Јавног позива са 

записником и предлогом Одлуке достави Градона-
челнику Града, ради доношења;

− прегледа наративни и финансијски извештај о наба-
вци основног средства/средстава/услуге са свим 
доказима о наменском коришћењу средстава који 
корисник средстава поднесе Градској управи за прив-
реду (у даљем тексту: Градска управа), о чему ће 
сачинити извештај/записник;

III.

Комисија  има председника и два члана.
Председник Комисије сазива седнице, координира радом 

Комисије и председава седницама.
Комисија може пуноважно да ради уколико седници 

присуствује више од половине укупног броја чланова, а 
одлука је донета ако се за исту изјасни више од половине 
присутних на седници.

IV.

У Комисију се именују:
За председника Комисије: 

1. СУЗАНА МИТРОВИЋ, руководилац групе за запо-
шљавање, предузетништво и привредни развој;

За чланове Комисије:

2. ЖАКЛИНА ЈОВАНОВИЋ, извршилац за послове еко-
номско-привредног развоја; 

3. БРАНИСЛАВА СТАНОЈЕВИЋ, извршилац за послове 
запошљавања, привреде и предузетништва;

V.

Административне и стручне послове за потребе Коми-
сије обављаће Градска управа.
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VI.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-647/2022-II
30. август 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за привреду
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На основу члана 8. Уредбе о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/18), в.д. 
начелника Градске управе за привреду Града Новог Сада,  
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА II ЈАВНОГ 
КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. 

ГОДИНУ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И 
МАНИФЕСТАЦИЈА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ 
ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА ИЗ 
ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД КОЈА 
РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

I. Образује се Комисија за спровођење поступка II Јавног 
конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог Сада 
за 2022. годину за подстицање програма и манифестација 
или недостајућег дела средстава за финансирање програма 
и манифестација из области привреде од јавног интереса 
за Град Нови Сад која реализују удружења (у даљем тексту: 
Комисија).

II. Задатак Комисије је да:

-  испита благовременост и уредност поднетих пријава 
на II Јавни конкурс за доделу средстава из буџета 
Града Новог Сада за 2022. годину за подстицање 
програма и манифестација или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма и манифеста-
ција из области привреде од јавног интереса за Град 
Нови Сад која реализују удружења (у даљем тексту: 
Kонкурс);

-  прегледа и оцени све предлоге програма пријавље-
них на Kонкурс;

-  по потреби, предлаже начелнику Градске управе за 
привреду Града Новог Сада (у даљем тексту: Град-
ска управа) да наложи да се изврши додатна контрола 
усаглашености података из конкурсне пријаве и дос-
тављене документације са чињеничним стањем на 
лицу места у удружењу, о чему ће сачинити извештај/
записник;

-  утврди Листу вредновања и рангирања пријављених 
програма са предлогом одобрених средстава (у 
даљем тексту: Листа);

-  размотри поднет приговор на Листу и своје мишљење 
о приговору достави начелнику Градске управе ради 
доношења одлуке; 

-  сачини Записник о спроведеном поступку Kонкурса 
са предлогом одлуке о избору програма и износом 
средстава и достави начелнику Градске управе на 
доношење;

-  размотри поднет захтев/молбу удружења везан за 
прерасподелу или пренамену одобрених средстава, 
евентуалне статусне промене, промене назива про-
грама и термина одржавања и своје мишљење дос-
тави начелнику Градске управе ради давања писмене 
сагласности или потписивања анекса уговора;

III. Комисија  се састоји од представника Градске управе 
за привреду

Комисију чине председник и два члана.

IV. У Комисију се именују:
За председника Комисије: 
- СУЗАНА МИТРОВИЋ, помоћник начелника за запо-

шљавање, предузетништво и привредни развој;
За чланове Комисије:
- ЖАКЛИНА ЈОВАНОВИЋ, извршилац за послове еко-

номско-привредног развоја;
- БРАНИСЛАВА СТАНОЈЕВИЋ, извршилац за послове 

запошљавања, привреде и предузетништва;

V. Председник и чланови Комисије не могу истовремено 
бити корисници средстава по Конкурсу који се спроводи и 
дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у 
вези са радом и одлучивањем Комисије, односно спро-
вођењем Конкурса (Изјава о непостојању сукоба интереса). 

Именовано лице из става 1. ове тачке, не може преду-
зимати радње у својству члана Комисије пре него што пот-
пише Изјаву.

 У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан 
Комисије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове 
Комисије и да се изузме из даљег рада Комисије.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за привреду.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: VII-3-654/2022
26. август 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Саша Билиновић, с.р.
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760
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

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

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ 

У НОВОМ САДУ

I.Одређује се измена режима саобраћаја у зони Основне 
школе „Јован Поповић“ у Новом Саду.

II.Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се 
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 
број: С-299/22 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 26.10.2022. 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-34-5588/2022 
26. август 2022. године
НОВИ САД в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 
Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18, 61/19, 9/21, 24/21 и 16/22), доноси

РЕШЕЊЕ
О 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, 19/22, 34/22 и 35/22), у тачки 
IV. после подтачке 121. брише се „и“ и замењује са „ , “, 
после подтачке 122. брише се „ . “ и замењује са „ , “ и додају 
се подтачке 123. до 131. које гласе:

„123. у улици Марка Миљанова, од Косовске улице до 
Београдског кеја сa 102 пaркинг-мeста, прeмa Прojeкту брoj 
ПС0567 из априла 2022. гoдинe кojи je изрaдиo Пaркинг 
сeрвис,

124. у Шумадијској улици, сa 69 пaркинг-мeста, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0339-01 из јула 2022. гoдинe кojи je изрa-
диo Пaркинг сeрвис,

125. на платоу у Косовској улици, сa 95 пaркинг-мeста, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0445-01 из маја 2022. гoдинe кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис,

126. у Косовској улици, од Трга републике до улице 
Марка Миљанова сa 119 пaркинг-мeста, прeмa Прojeкту 
брoj ПС0337-01 из маја 2022. гoдинe кojи je изрaдиo Пaркинг 
сeрвис,

127. на Београдској кеју, од улице Марка Миљанова до 
улице Козачинског са 88 пaркинг-мeста, прeмa Прojeкту 
брoj ПС0336-01 из маја 2022. гoдинe кojи je изрaдиo Пaркинг 
сeрвис,

128. на платоу у улици Душана Васиљева, између Дома 
ученика средњих школа „Бранково коло“ и Основне школе 
„Ђура Даничић“, сa 104 пaркинг-мeста, прeмa Прojeкту брoj 
ПС0430-01 из маја 2022. гoдинe кojи je изрaдиo Пaркинг 
сeрвис,

129. у улици Душана Васиљева, од улице епископа 
Висариона до улице Марка Миљанова, сa 37 пaркинг-мeста, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0366-01 из маја 2022. гoдинe кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис,

130. у блоку зграда у улици Душана Васиљева, сa 140 
пaркинг-мeста, прeмa Прojeкту брoj ПС0344-02 из јула 2022. 
гoдинe кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис и

131. у улици епископа Висариона, сa 50 пaркинг-мeста, 
прeмa Прojeкту брoj ПС0360-01 из маја 2022. гoдинe кojи 
je изрaдиo Пaркинг сeрвис.“

У тачки VIII. став 2. се мења и гласи:
„Пoрeд зoнскe кaртe, нa дeлу пaркирaлиштa из тaчкe IV. 

пoдтaчкe 29, 38 и 47. прeмa Прojeкту брoj ПС0158-01 из 
oктoбрa 2016. гoдинe, нa дeлу пaркирaлиштa тaчкe IV. 
пoдтaчкa 8. прeмa Прojeкту брoj ПС0233-02 из сeптeмбрa 
2020. гoдинe, нa дeлу пaркирaлиштa из тaчкe IV. пoдтaчкa 
72. прeмa Прojeкту брoj ПС0477-1 из фебруара 2022. гoдинe, 
на паркиралишту из тачке IV. подтачка 125. према Прojeкту 
брoj ПС0445-01 из маја 2022. гoдинe, на паркиралишту из 
тачке IV. подтачка 128. прeмa Прojeкту брoj ПС0430-01 из 
маја 2022. гoдинe, кao и нa свим пaркирaлиштимa у тaчки 
V. вaжи и днeвнa кaртa, у свeму прeмa сaoбрaћajнoj 
сигнaлизaциjи из нaвeдeних прojeкaтa.“

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 сао-
браћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације. 
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V. Рок за извршење овог решења је 30.9.2022. године.
VI. Дoнoшeњeм oвoг рeшeњa прeстaje дa вaжи Рeшeњe 

o oдрeђивaњу привременог  пaркирaлиштa за путничке 
аутомобиле на платоу у улици Душана Васиљева у Новом 
Саду („Сл. лист Грaдa Нoвoг Сaдa“, бр. 13/2020) и Рeшeњe 
o oдрeђивaњу привременог  пaркирaлиштa за путничке 
аутомобиле на платоу у Косовској улици у Новом Саду 
(„Сл. лист Грaдa Нoвoг Сaдa“, бр. 44/2020)

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-34-5545/2022 
24. август 2022. године
НОВИ САД

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

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

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА 
НОВА 105 И НОВА 101 У ВЕТЕРНИКУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
на раскрсници улица Нова 105 и Нова 101 у Ветернику.

II. Саобраћајнa сигнализација се поставља у складу са 
Техничким регулисањем саобраћаја број: С-293/22 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 23.9.2022. 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-34-5507/2022 
23. август 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

763
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

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

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА 
У КНИНСКОЈ УЛИЦИ У ВЕТЕРНИКУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у Книнској 
улици у Ветернику.

II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се 
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 
број: С-289/22 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 23.10.2022. 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-34-5508/2022 
23. август 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

764
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

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

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У ЧЕРЕВИЋКОЈ 

УЛИЦИ БР. 44ђ У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Черевићкој улици бр. 
44ђ у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћај-
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ним пројектом број ПС0608 из јула 2022. године, које је 
израдио Паркинг сервис.

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 18.9.2022. 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-34-5441/2022 
18. август 2022. године
НОВИ САД

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

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

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА ЗА БИЦИКЛЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У тачки I. Решења о одређивању општих паркиралишта 
за бицикле на територији Града Новог Сада после алинеје 
„- Улицa Вељка Петровића бр.10,“ додају се нове алинеје 
које гласе:

- „Улица Васе Стајића бр.36,
- Улица Краљевића Марка бр.2а, испред О.Ш. „Иво 

Лола Рибар“,“.
Тачка II.  се мења и гласи:
„Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 

сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију и опрему према Сао-
браћајним пројектима број ПС0555 из маја 2022. године и 
ПС0610 из јула 2022. године.“

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

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

IV. Рок за извршење овог решења је 18.9.2022. 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-34-5428/2022 
18. август 2022. године
НОВИ САД

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

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

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА 

У ЧЕРЕВИЋКОЈ УЛИЦИ, ОД СОКОЛСКЕ 
УЛИЦЕ ДО УЛИЦЕ БОГДАНА ПОПОВИЋА 

У НОВОМ САДУ

I. Одређује се опште паркиралиште за путничке ауто-
мобиле у Черевићкој улици, од Соколске улице до улице 
Богдана Поповића у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг 
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис), да 
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и 
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном 
пројекту број ПС0611 из јула 2022. године који је израдио 
Паркинг сервис.

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 18.9.2022. 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-34-5430/2022 
18. август 2022. године
НОВИ САД

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

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

РЕШЕЊЕ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА 
У УЛИЦИ АРАЊ ЈАНОША У НОВОМ САДУ

I. Одређује се опште паркиралиште за путничке ауто-
мобиле у улици Арањ Јаноша у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг 
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис), да 
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и 
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном 
пројекту број ПС0609 из јула 2022. године који је израдио 
Паркинг сервис.

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 18.9.2022. 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-34-5429/2022 
18. август 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

768
На основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делат-

ностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), 
члана 12. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ 
у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 
28/21), члана 20. став 1. тачка 18. Статута Јавног комунал-
ног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 18. октобра 2016. 
године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године 
и Решења о давању сагласности на Предлог oдлуке о 
утврђивању цена услуга сакупљања, транспорта и одлагања 
отпада Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-
234-II од 01. септембра 2022. године, Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 52. седници 
одржаној дана 01. септембра 2022. године, доноси

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА 

САКУПЉАЊА, ТРАНСПОРТА И ОДЛАГАЊА 
ОТПАДА
Члан 1.

Овом одлуком утврђују се цене услуга сакупљања, транс-
порта и одлагања отпада:

1) За домаћинства 

- по члану домаћинства                          165,65 дин./мес. 

2) За приватне предузетнике у паушалном износу: 

I група:                                                     672,00 дин./мес.

Књиговезачки радови, кројачи, обућари, златари, фри-
зери, бербери, часовничари, модискиње, ташнари, капари, 
пушкари, перионице веша, гравери, оштрачи, крзнарске 
радње, фотографи, урамљивачи, видеотеке, козметичари, 
педикири, адвокати, ауто отпади, керамичари, паркетари, 
ауто - превозници, извођачка уметност, производња накита 
и сл. предмета, кожари, атељеи, школе страних језика, 
финансијско посредовање, молери, књиговодствени бирои 
и агенције, казанџије, ковачи, обућари, златари, крзнари, 
кључари, и остале личне услуге, ауто школе, туристичке 
агенције, агенције за промет некретнина, изнајмљивање 
средстава за превоз путника (рент а кар), агенције за пру-
жање интелектуалних услуга, галерије, мењачнице, фитнес 
клубови и теретане, стаклари, ветеринари, изнајмљивање 
осталих машина и опреме, вртлари, ботаничари, гајење 
шума, шумарска делатност и расадници, саветовалишта 
(психолошка, стручна и сл.), предузетници који обављају 
своју делатност на другом месту - теренски рад, оптичари 
и оптичарске радње. 

II група                                                   1.456,00 дин/мес. 

Продаја и/или одржавање и оправка моторних возила, 
мотоцикала и бицикала: аутомеханичар, аутоелектричар, 
аутолимар, аутолакирер, вулканизер, аутоперионица и 
друго. 

Ординације (стоматолошке, опште медицине, педија-
тријске и сл.). 

Лабораторије (хемијске, технолошке, медицинске и др.). 
Узгој домаћих животиња (Фарме). 
Хемијске чистионе. 
Продаја и/или одржавање и оправка предмета за личну 

употребу и за домаћинства. 
Продаја и/или одржавање и оправка пољопривредних 

машина и опреме. 
Продаја и/или одржавање и оправка чамаца, пловних 

објеката и опреме. 
Продаја и/или одржавање и оправка биро - опреме, 

прецизне механике, рачунарских система и опреме. 
Столари, лимари, бравари, стругари, каменоресци, тапе-

тари, фотокопирнице, машинбравари, металостругари. 
Трафике непрехрамбеног типа до 12 m2. 
Прерада и/или продаја чаја и кафе. 
Кетеринг - достава хране. 
Издавачка делатност, штампање и репродукција штам-

паних медија. 
Издавачка делатност. 
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Производња и/или продаја чамаца, бродова и наутичке 
опреме. 

Трговина моторним возилима. 

III група                                                  2.175,00 дин/мес. 

Салони забаве (интернет играонице, кладионице, рођен-
даонице, билијар клубови и сл.) 

Забавишта за децу, превоз и испорука поштанских 
пошиљки, рекламног и другог материјала. 

Производња осталих предмета од папира и картона, 
папирна галантерија и конфекционирање папира. 

Преноћишта и хостели. 
Трговина непрехрамбеном робом: бутици, књижаре, 

папирнице, комисиони, цвећаре, кућни љубимци, опрема 
и друго. 

Производња и/или продаја музичких инструмената и 
опреме. 

Производња и/или трговина пумпи и компресора. 
Производња и/или трговина основних метала и стан-

дардних металних производа. 
Производња и/или трговина осталих саобраћајних сред-

става. 
Производња и/или трговина котлова и радијатора за 

централно грејање топлом водом. 
Производња и/или трговина расхладне и вентилационе 

опреме. 
Производња и/или трговина електричних и оптичких 

уређаја. 
Производња и/или трговина опреме за дистрибуцију 

електричне енергије и управљачке опреме. 
Производња и/или трговина медицинских, прецизних 

инструмената и ортопедских помагала. 
Сакупљање и рециклажа металних и неметалних оста-

така. 
Производња и/или трговина сапуна, детерџената и пре-

парата за чишћење и полирање. 
Производња и/или трговина текстилних предива и 

текстилне конфекције. 
Производња и/или трговина грађевинске столарије и 

елемената, амбалаже од дрвета, намештаја и осталих 
производа од дрвета. 

IV група                                                    2.520,00 дин/мес. 

Производња и/или трговина чоколаде, какаа и конди-
торских производа. 

Производња и/или трговина зачина и других додатака 
у исхрани. 

Производња и/или продаја прехрамбених производа и 
пића. 

Трговина или прерада и конзервирање на мало произ-
вода од рибе и мекушаца. 

Производња и/или продаја дуванских производа. 
Хотелско ресторанске услуге, пицерије, печењаре, хам-

бургерије и продавнице брзе хране. 
Производња и/или продаја свежих колача и других про-

извода од теста. 
Трговина на мало воћем и поврћем. 
Трговина на мало месом и производима од меса. 
Трговина на мало медицинским, фармацеутским, козме-

тичким и тоалетним препаратима. 
Производња и/или продаја сладоледа и других смрзну-

тих смеса. 

Трговина на мало пољопривредним препаратима, 
пољопривредне апотеке. 

Производња и/или продаја здраве хране. 
Производња и/или продаја сточне хране. 
Штампарско-графичке услуге. 
Производња и/или продаја хлеба, пецива, кора и других 

млинских производа. 
Производња и/или продаја грађевинског материјала и 

опреме. 
Производња и/или продаја млека и млечних производа. 
Производња и/или продаја погребне опреме. 
Производња и/или продаја сладоледа и других смрзну-

тих производа. 
Угоститељске услуга типа кафеа и бифеа. 
Производња и/или продаја производа од пластичних 

маса. 
Производња и/или трговина освежавајућих пића, мине-

ралних вода, дестилованих алкохолних пића. 
Производња фармацеутских продуката, медицинских 

хемикалија и биљних препарата. 

V група                                                     2.896,00 дин/мес. 

Производња и/или продаја материја еколошких загађи-
вача. 

Производња и/или продаја хемикалија и хемијских про-
извода. 

Производња и/или продаја моторних возила. 
Производња и/или продаја производа од гуме. 

3) За пословне потрошаче 

Пословни потрошачи који имају више пословних јединица 
продајно-услужног карактера, за сваку пословну јединицу 
плаћају месечни паушал по врсти делатности утврђене за 
приватне предузетнике. 

Правна лица по површини пословног објекта или прос-
торије и површини грађевинског земљишта око пословног 
објекта у коме се обавља делатност 13,19 дин/m2. Пословни 
потрошачи чија је месечна фактура нижа од паушалне цене 
I групе приватних предузетника, плаћају цену као приватни 
предузетници I групе у износу од 672,00 дин./мес. 

4) За викендице                                   67,20 дин/мес. 

Цена у паушалном износу од 10% цене предвиђене за 
прву групу предузетника. 

Члан 2. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о утврђивању цена услуга сакупљања, транспорта и одла-
гања отпада ("Службени лист Града Новог Сада", бр 39/18 
и 40/18-испр.).

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Служ-

беном листу Града Новог Сада“. 

ЈКП „Чистоћа“  Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 52/1
1. септембар 2022. године
НОВИ САД                     

Председник Надзорног одбора
   Доц. др Горан Иванчевић, с.р.
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Јавно комунално предузеће „Водовод 
и канализација“ Нови Сад
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На основу члана 12. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађи-
вању Одлуке о организовању комуналне радне организације 
„Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног кому-
налног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
47/16 и 46/20), члана 33. став 1. тачка 18. Статута Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад 
од 20. октобра 2016. године и 01. јуна 2017. године и Решења 
о давању сагласности на Предлог одлуке о измени Одлуке 
о утврђивању цена испоруке воде и уклањања вода путем 
јавне канализације или путем чишћења септичких јама и 
цену услуга чишћења септичких јама више од два пута 
годишње Градског већа Града Новог Сада, бр. 352-3/2022-
235-II од 1. септембра 2022. године, Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, 
на 48. седници, одржаној дана 1. септембра 2022. године, 
доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА 
ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДА 

ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ИЛИ ПУТЕМ 
ЧИШЋЕЊА СЕПТИЧКИХ ЈАМА И ЦЕНУ 
УСЛУГА ЧИШЋЕЊА СЕПТИЧКИХ ЈАМА 

ВИШЕ ОД ДВА ПУТА ГОДИШЊЕ

1. У Одлуци о утврђивању цена испоруке воде и 
уклањања вода путем јавне канализације или путем 
чишћења септичких јама и цену услуга чишћења септичких 
јама више од два пута годишње („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 3/11 и 5/20) одељци I. и II. мењају се и 
гласе: 

„I.

Цена услуге испоруке воде:

1. За кориснике у пословним просторијама у износу од 
130,91 дин/m3,

2. За кориснике у породичном становању и вишепоро-
дичном становању у износу од 55,56 дин/m3,

3. За кориснике у породичном и вишепородичном ста-
новању преко рационалне потрошње у износу од 130,91 
дин/m3,

4. За кориснике у пословним просторијама и у породич-
ном становању који се водом снабдевају из изворишта која 
нису повезана на погон за прераду и дистрибуцију воде 
„Штранд“, у износу од  31,82 дин/m3.

II.

Цене услуге уклањања вода путем јавне канализације 
или путем чишћења септичких јама:

1. За кориснике у пословним просторијама у износу од 
82,35 дин/m3,

2. За кориснике у породичном становању и вишепоро-
дичном становању у износу од 35,01 дин/m3.“

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу Града Новог Сада“. 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД
Број: 4.3.-20900/1
1. септембар 2022. године
НОВИ САД

Председник Надзорног одбора
Милан Кравић, с.р.

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

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

ИСПРАВКА 
РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ЈАВНЕ 

ХИГИЈЕНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. У Решењу о давању сагласности на Одлуку о изменама 
Програма јавне хигијене за 2022. годину („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 34/22), број Решења: „352-1/2022-
2661-II“ замењује се бројем: „352-1/2022-266-II“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-455
22. август 2022. године
НОВИ САД

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“ 
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

751 Решење о одобравању програма од 
 јавног интереса којим се реализује Про-
 јекат „Нови Сад – град младих, Србија – 
 земља младих“ – друга фаза  у 2022. 
 години и пројекaт којим се врши мони-
 торинг и евалуација одобреног програма  2073

752 Решење о разрешењу дужности в.д.
 заменика шефа Службе за заједничке
 послове (Гладовић Татјана) 2074

753 Решење о постављењу в.д. начелника
 Градске управе за опште послове
 (Радовановић Бранимир) 2074

Градоначелник

754 Одлука о избору младих пољопривредних 
 произвођача у руралним подручјима на 
 територији Града Новог Сада за 2022. 
 годину  2075

755 Правилник о изменама Правилника о 
 организацији и спровођењу пописа имо-
 вине и обавеза и усклађивања књиговод-
 ственог стања са стварним стањем за 
 директне кориснике буџета Града Новог 
 Сада 2076

756 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 2077

757 Решење о образовању  и именовању 
 Комисије за спровођење поступка II Јавног 
 конкурса за финансирање и суфинанси-
 рање пројеката у култури  у 2022. години 2077

758 Решење о образовању и именовању пред-
 седника и чланова комисије за спрово-
 ђење поступка Јавног позива за доделу
 бесповратних подстицајних средстава за 
 подршку развоја женског иновационог 
 предузетништва на територији Града 
 Новог Сада за 2022. годину 2078

Градска управа за привреду

759 Решење о образовању и именовању 
 председника и чланова Комисије за 
 спровођење поступка II Јавног конкурса 
 за доделу средстава из буџета Града 
 Новог Сада за 2022. годину за подстица-
 ње програма и манифестација или недо-
 стајућег дела средстава за финансира-
 ње програма и манифестација из обла-
 сти привреде од јавног интереса за 
 Град Нови Сад која реализују удружења 2079

Градска управа за саобраћај и путеве

760 Решење о измени режима саобраћаја у 
 зони Основне школе „Јован Поповић“ у 
 Новом Саду 2080

761 Решење о измени и допуни Решења о 
 одређивању посебних паркиралишта на 
 територији Града Новог Сада 2080

762 Решење о постављању саобраћајне си-
 гнализације на раскрсници улица Нова 
 105 и Нова 101 у Ветернику 2081

763 Решење о измени режима саобраћаја 
 у Книнској улици у Ветернику 2081

764 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Черевићкој улици 
 бр.44ђ у Новом Саду  2081

765 Решење о допуни Решења о одређивању 
 општих паркиралишта за бицикле на 
 територији Града Новог Сада 2082

766 Решење о одређивању општег паркира-
 лишта у Черевићкој улици, од Соколске 
 улице до Улице Богдана Поповића у 
 Новом Саду 2082

767 Решење о одређивању општег паркира-
 лишта у Улици Арањ Јаноша у Новом 
 Саду 2083
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Александар Ткалец.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

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

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

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

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

Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ 
Нови Сад

768 Одлука о утврђивању цена услуга саку-
 пљања, транспорта и одлагања отпада 2083

Јавно комунално предузеће „Водовод 
и канализација“ Нови Сад

769 Одлука  о измени Одлуке о утврђивању 
 цена испоруке воде и уклањања вода 
 путем јавне канализације или путем 
 чишћења септичких јама и цену услуга 
 чишћења септичких јама више од два 
 пута годишње 2085

Редакција „Службеног листа Града 
Новог Сада“

—  Исправка Решења о давању сагласности 
 на Одлуку о изменама Програма јавне 
 хигијене за 2022. годину 2085


