
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

786
    На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог 

Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и 
члана 32. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 25/22), на 
предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће 
Града Новог Сада, на 163. седници од 9. септембра 2022. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

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

I

 У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за 
2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 7/22 
и 31/22),  тачка II. мења се и гласи:

"II

За реализацију Програма у буџету Града Новог Сада 
за 2022. годину планирана су средства у оквиру Програма 
8: Предшколско васпитање и образовање, у укупном износу 
од 327.907.562,00 динара, од чега 237.772.000,00 динара 
из извора финансирања 01 - општи приходи и примања 
буџета и средства у износу од 90.135.562,00 динара из 
извора финансирања 13 - нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година, за:

1. У оквиру Програмске активности: "Функционисање 
и остваривање предшколског васпитања и образовања", 
за инвестиционе активности средства у укупном износу од 
69.865.000,00 динара, за:

А. Зграде и грађевински објекти, средства у укупном 
износу од 36.765.000,00 динара,

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

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

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

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

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

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

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

II

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

„ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА  ПРЕДШ-
КОЛСКУ УСТАНОВУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ 

НОВИ САД ЗА  2022. ГОДИНУ

Средства у укупном износу од 327.907.562,00 динара 
планирана су у буџету Града Новог Сада и распоређују се 
на следећи начин:

1. У оквиру Програмске активности: "Функционисање 
и остваривање предшколског васпитања и образо-
вања", средства у укупном износу од 69.865.000,00 динара, 
за: 

А. Зграде и грађевински објекти, средства у укупном 
износу од 36.765.000,00 динара, за:
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 1.1. Капитално одржавање зграда и објеката

Ред. 
број Објекат Опис Износ у 

динарима ИФ

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

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

3 Јиречекова Санација објекта 15.715.000,00 01

  укупно: 23.215.000,00

 1.2. Пројектно планирање

Ред. 
број Објекат Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Више објеката (Народног фронта 
42, Бате Бркића)

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

700.000,00 01

2

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

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

2.000.000,00 01

3

Више објеката (П. Папа, С. Новак о-
вића, Ченејска, С. Шолаје, Ј. Чме-
лика, Б. Ћосића, Ј. Хуса, С. Марин-
ковић, А. Шантића, Руменка, Ковиљ, 
Бегеч, Ченеј, Ветерник - Паунова и 
Краља Александра, Футог - Проле-
терска и Војводе Мишића)

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

2.000.000,00 01

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

3.550.000,00 01

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

3.250.000,00 01

6 Јиречекова

Пројектно техничка документација, трошкови 
обраде предмета, сагласности, таксе, стручни 
надзор и координатор за безбедност и здравље 
на раду за санацију објекта

1.050.000,00 01

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

500.000,00 01

8
Више објеката (Ченејска 50, Ћирила 
и Методија,  Вршачка, Бегеч, 
Ветерник - Краља Александра)

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

500.000,00 01

  укупно: 13.550.000,00



14. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 40 – страна 2157.    

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

 1.1. Набавку опреме 

Ред. 
број Објекат Опис Износ у 

динарима ИФ

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

2.1 Централна кухиња, управна зграда 
и сви објекти Предшколске установе

Набавка административне опреме - средства из 
буџета 12.000.000,00 01

2.2 Централна кухиња, управна зграда 
и сви објекти Предшколске установе Набавка административне опреме - закуп 100.000,00 01

административна опрема, укупно 12.100.000,00

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

Извор финансирања 01  33.000.000,00

Извор финансирања 01 100.000,00

  Укупно: 33.100.000,00

2. Пројекти, средства у укупном износу од 258.042.562,00 динара за: 

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

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Изградња зграда и објеката Изградња објекта и прикључака на 
инфраструктуру

61.150.000,00 01

90.135.562,00 13

5112, укупно 151.285.562,00

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

3.157.000,00 01

ИФ 01, укупно 64.307.000,00

ИФ 13, укупно 90.135.562,00

  Пројекат укупно: 154.442.562,00

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

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

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

2 Пројектно планирање

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

2.800.000,00 01

  Пројекат укупно: 70.300.000,00
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     2.3. Пројекат: „Реконструкција објекта на Клисанском путу“ 

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

1 Капитално одржавање зграда и 
објеката

Реконструкција објекта и прикључака на 
инфраструктуру 5.000.000,00 01

2 Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, стручни над-
зор, технички преглед, сагласности и таксе за 
реконструкцију објекта и изградњу прикљу чака 
на инфраструктуру, технички преглед објекта                              

300.000,00 01

  Пројекат укупно: 5.300.000,00

     2.4. Пројекат:  „Опремање објекта на Сајлову“ 

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

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

  Пројекат укупно: 8.000.000,00

 2.5. Пројекат: „Опремање објекта у Ветернику“

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима ИФ

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

2 Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт

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

  Пројекат укупно: 20.000.000,00
„

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-2/2022-571-II
9. септембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

787
На основу члана 13. став 3. Одлуке о одржавање чистоће 

(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10-испр, 
3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 163. седници од 9. септембра 
2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма 
јавне хигијене за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донео на 49. 
седници од 10. августа 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 352-1/2022-328-II
9. септембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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788
На основу члана 128. став 2. Статута Града Новог Сада 

(''Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са чланом 8. ст. 1. и 2. Уговора о финансирању пројекта 
унапређења енергетске ефикасности вртића „Бубамара“, 
Ченејска 50 Нови Сад, КО Нови Сад I, број парцеле 
1366-предшколске установе „Радосно детињство“ Нови 
Сад, Павла Симића број 9, ПАК број 400159 закљученог 
22. јула 2022. године између Управе за финансирање и 
подстицање енергетске ефикасности, која је орган у саставу 
Министарства рударства и енергетике и Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада на 163. седници одржаној 
9. септембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ПРОЈЕКТА 

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ВРТИЋА 
„БУБАМАРА“, ЧЕНЕЈСКА 50 НОВИ САД

I.

Овим решењем именује се руководилац Пројекта енер-
гетске ефикасности вртића „Бубамара“, Ченејска 50 Нови 
Сад (у даљем тексту: Пројекат).

II.

Задатак руководиоца Пројекта је да:

- контактира са Управом за финансирање и подстицање 
енергетске ефикасности по свим питањима у вези са 
Пројектом;

- прати реализацију Пројекта;

- потписује завршни извештај; 

- на захтев Управе за финансирање и подстицање енер-
гетске ефикасности доставља додатне извештаје; 

- одговара за тачност потпи саних извештаја;

- разматра и друга питања од значаја за реализацију 
Пројекта.

III.

За руководиоца Пројекта именује се:

- Андријана Чапко, в.д. заменика начелника Градске 
управе за заштиту животне средине Града Новог Сада.

IV.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 501-1/2022-261-II
9. септембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

789
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 163. седници од 9. септембра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I.  ГОРАН МАРИНКОВИЋ, дипломирани економиста, 

поставља се за в.д. заменика директора Дирекције за робне 
резерве, почев од 19. септембра 2022. године, до 
постављења заменика директора Дирекције за робне 
резерве,  по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на 
три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

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

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

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

Имајући у виду да, Маринковић Горан дипломирани 
економиста, 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-020-4/2022-52/с
9. септембар 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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Градоначелник
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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 заштиту животне средине 
у укупном износу од 

9.880.117,85 динара
(деветмилионаосамстоосамдесетхиљадастоседамнаест-

динара85/100)
на име обезбеђивања недовољно планираних средстава 
за финансирање пројекта унапређења енергетске ефикас-
ности вртића „Бубамара“ у Новом Саду.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
Разделу 07, Глава 07.01  – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, у оквиру функције 436 – Остала 
енергија, извор финансирања 01 – Општи приходи и при-
мања буџета, за Пројекат: Мере енергетске ефикасности 
(шифра 0501-4004), у оквиру Програма 17 – Енергетска 
ефикасност и обновљиви извори енергије (шифра 0501), 
за апропријацију економске класификације 511 – Зграде 
и грађевински објекти, на позицију буџета 150, тако да 
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију 
износи 28.080.117,85 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 заштиту животне средине.

5. Решење доставити:
-  Градској управи за финансије:

 - Сектору за буџет,
 - Сектору за трезор,

-  Сектору за финансијско праћење и анализу капи-
талних пројеката, и

-  Градској управи за заштиту животне средине.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 401-47/2022-II
8. септембар 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 10. став 1. 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), Градоначел-
ник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНИ ПРЕГЛЕД 

ПОДНЕТИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА КОЈИМ СЕ 
ОМОГУЋАВА ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И 
ПРОМОЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА 

НОВОГ САДА

I. Oбразује се Комисијa за стручни преглед поднетих 
предлога пројеката за финансирање пројекта којим се омо-
гућава израда, доношење и промоција Локалног акционог 
плана политике за младе Града Новог Сада (у даљем тексту: 
Комисија). 

II. Задатак Комисије је да обави стручни преглед и вред-
нује предложене пројекте, у складу са условима и крите-
ријумима прописаним у Јавном конкурсу за финансирање 
пројекта којим се омогућава израда, доношење и промоција 
Локалног акционог плана политике за младе Града Новог 
Сада за период од 2023. до 2025. године, утврди листу 
вредновања и рангирања пријављених пројеката и достави 
Градском већу Града Новог Сада предлог за одобрење 
пројекта, са висином одобрених средстава.

III. Koмисија има председника и четири члана.
IV. У Комисију се именују:

- за председника:
 МИРЈАНА МАРАВИЋ, Градска управа за спорт и 
омладину

- за чланове:
 АНА ВУКЧЕВИЋ, Градска управа за спорт и омла-
дину

 СВЕТЛАНА БОРОЈЕВИЋ, Градска управа за спорт 
и омладину

 БОЈАН ЈАПУНЏИЋ, САВЕЗ УДРУЖЕЊА НОВО-
САДСКИ ОМЛАДИНСКИ ФОРУМ

 ГОРАН ОСТОЈИЋ, САВЕЗ УДРУЖЕЊА НОВО-
САДСКИ ОМЛАДИНСКИ ФОРУМ.

V. Административне и техничке послове за потребе 
Комисије обављаће Градска управа за спорт и омладину 
- Канцеларија за младе. 
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VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог  Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 66-2/2022-113-II
14. септембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 2. став 2. алинеја друга Одлуке о 

одређивању органа надлежног за спровођење поступка 
давања у закуп, односно на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“; број 32/17) и 
члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези са чла-
ном 64. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 
41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др. закон), Градоначелник 
Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА

I
У Решењу о именовању председника, заменика пред-

седника и чланова Комисије за спровођење поступка давања 
у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 51/19), у тачки I. у делу „За заменика председника 
комисије“, тачка 1. мења се и гласи:

„1. Драго Бањац, извршилац за послове заштите од 
елементарних непогода и пожара на пољопривредним 
усевима Градске управе за привреду Града Новог Сада“.

У делу „За чланове комисије“, тачка 1. мења се и гласи:
„1. Милош Ђилас, извршилац за послове у области 

пољопривреде Градске управе за привреду Града Новог 
Сада“.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 3-660/2022-II
14. септембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

793
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

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

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ 

ЗМАЈ“ У ЛЕДИНЦИМА

I. Одређује се измена режима саобраћаја у зони основне 
школе „Јован Јовановић Змај“ у Лединцима.

II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се 
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 
број: С-305/22 из септембра 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 7.11.2022. 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-34-5775/2022 
7. септембар 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 
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IV. после подтачке 130. брише се „и“ и замењује са „ , “, 
после подтачке 131. брише се „ . “ и замењује са „ , “ и додају 
се подтачке 132. и 133. које гласе:

„132. у улици Ђорђа Јовановића, од Косовксе до Шума-
дијске улице сa 16 пaркинг-мeста, прeмa Прojeкту брoj 
ПС0361 из марта 2018. гoдинe кojи je изрaдиo Пaркинг 
сeрвис и

133. у улици Александра Тишме, од Косовксе до Шума-
дијске улице сa 7 пaркинг-мeста, прeмa Прojeкту брoj 
ПС0362 из марта 2018. гoдинe кojи je изрaдиo Пaркинг 
сeрвис.“

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. 

V. Рок за извршење овог решења је 30.9.2022. 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-34-5939/2022 
9. септембар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

795
На основу члана 2. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за реализацију програма обележавања манифестације 
„Дечија недеља“ на нивоу Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 40/17), Градска управа за 
социјалну и дечију заштиту расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ  „ДЕЧИЈА НЕДЕЉА“ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

ЗА 2022. ГОДИНУ, ПОД НАЗИВОМ 
„ШТА ДЕТЕТУ ТРЕБА ДА РАСТЕ ДО НЕБА!?“ 

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за организацију манифестације 
„Дечија недеља“ на територији Града Новог Сада за 2022. 
годину (у даљем тексту: Јавни конкурс), која се организује 
сваке године, у првој недељи октобра, ради предузимања 
мера у циљу скретања пажње јавности на децу и младе, 
на њихове потребе и права у породици, друштву и локал-
ној заједници, да одрастају у што бољим условима, на 
једнаке шансе за развој и остваривање својих потенцијала.

Циљеви „Дечије недеље“ су:
- скретање пажње најшире јавности на права и потребе 
деце;

- указивање на одговорност коју породица, школа, 
држава и њене институције имају у заштити деце и 
остваривању њихових права;

- презентација до сада постигнутих резултата;
- указивање на примере добре праксе и проблеме у 
остваривању права деце;

- подстицање интерсекторске сарадње у стварању 
услова за поштовање права и оптимални развој сваког 
детета;

- промоција активног учешћа деце у доношењу одлука 
које се њих тичу;

- покретање иницијатива и нових акција које доприносе 
побољшању положаја деце и остваривању њихових 
права.

II.Средства за реализацију програма из тачке I. овог 
јавног конкурса, обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 56/21 и 25/22), у укупном износу од 1.500.000,00 
динара.

III. Право учешћа  на Јавном  конкурсу имају  установе, 
организације и удружења чије  је  седиште на територији 
Града Новог Сада, који у својим програмима деловања 
имају активности које доприносе циљевима „Дечије 
недеље“и који имају искуство најмање две године у орга-
низовању манифестација за децу на територији Града 
Новог Сада.

IV. Критеријуми за оцену пријављених програма:
- актуелност програма;
- допринос који програм има у остваривању циљева 

„Дечије недеље“;
- иновативност програма којом се доприноси побољшању 
положаја деце и младих и остваривању њихових права;

- капацитет и искуство учесника конкурса за реализацију 
активности из програма;

- заступљеност међусекторске сарадње у организацији 
и реализацији програма;

- усмереност садржаја предложеног програма на вред-
ности мултикултуралности и инклузији и на развијање 
еколошке свести код деце и младих;

- промоција превенције породичног насиља, насиља 
над децом и безбедног окружења;

- промоција талената и вештина код деце и младих и 
подстицање њиховог стваралаштва дружењем са 
познатим ствараоцима из различитих области живота 
и рада (културе, спорта, науке, разних заната и других 
делатности);
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- примереност и приступачност простора за реализацију 
програма;

- економичност буџета програма.
V. Пријава на Јавни конкурс сa Анексом бр. 1 и 2 може 

се преузети на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада  (www.novisad.rs).

Образац пријаве, као и Анекс бр. 1 и 2, попуњава се на 
српском језику, ћириличним писмом, на персоналном рачу-
нару и на прописаном обрасцу.

Пријаве које нису попуњене у складу са ставом 2. ове 
тачке, односно неблаговремене, непотпуне, послате фак-
сом или електронском поштом, као и пријаве које нису 
потписане од стране овлашћеног лица или оверене печа-
том, које нису у складу са конкурсном документацијом, неће 
се разматрати. 

VI. Уз пријаву учесник Јавног конкурса подноси:
- фотокопију решења о упису у одговарајући регистар,
- фотокопију оснивачког акта (статута),
- фотокопију споразума о партнерству (уколико је 
потребна за програмске активности),

- оригинал позитивне препоруке (уколико је поседује), 
- потписану изјаву подносиоца предлога програма.

Конкурсна документација се не враћа.

VII. Пријаве на Јавни конкурс подносе се у затвореној 
коверти,  у Писарници Градске управе за опште послове, 
Трг слободе 1, Нови Сад, са назнаком: "ЗА ЈАВНИ КОН-
КУРС „ДЕЧИЈА НЕДЕЉА“- НЕ ОТВАРАТИ". 

Пријава на Јавни конкурс, треба да садржи: прописно 
попуњен образац са Анексом бр. 1 и 2, компакт диск са 
обрасцем и Анексом бр. 1 и 2, као и документацију из тачке 
VI. овог конкурса.

VIII. Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је од 
14. до 21. септембра 2022. године.

IX. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 
стручну процену и избор програма организовања манифе-

стације „Дечија недеља“ на територији Града Новог Сада 
(у даљем тексту: Комисија), коју образује и именује Градо-
начелник Града Новог Сада.

X. Комисија утврђује Предлог листе програма за орга-
низацију манифестације „Дечија недеља“ на територији 
Града Новог Сада за 2022. годину (у даљем тексту: Пред-
лог листе) и објављује га на званичној интернет презента-
цији Града Новог Сада (www.novisad.rs).  

Учесници Јавног конкурса имају право да, у року од три 
дана од дана објављивања Предлога листе, изврше увид 
у поднете пријаве и приложену документацију и поднесу 
приговор.

Одлуку о приговору доноси Комисија, у року од седам 
дана од дана његовог пријема и одлука Комисије је коначна.

XI. Комисија, у року од 15 дана од дана истека рока за 
подношење пријава на Јавни конкурс, доставља Градској 
управи за социјалну и дечију заштиту извештај о спрове-
деном поступку Јавног конкурса. 

XII. Организатор манифестације „Дечија недеља“ на 
територији Града Новог Сада за 2022. годину, дужан је 
да реализује програме уз примену свих мера заштите 
спречавања ширења заразе COVID-19 прописаних од 
стране надлежних органа. 

 XIII. Јавни конкурс објављује се у "Службеном листу 
Града Новог Сада" и на званичној интернет презентацији 
Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И
ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Број: XIII-1876/2022  
13. септембар 2022. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
 др Лидија Томаш, с.р.
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Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

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

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

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

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

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

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

786 Решење о изменама Решења о Програму 
 инвестиционих активностиза Предшкол-
 ску установу „Радосно детињство“ Нови 
 Сад за 2022. годину 2155

787 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о изменама програма јавне хигијене за 
 2022. годину 2158

788 Решење о именовању руководиоца Про-
 јекта енергетске ефикасности вртића 
 „Бубамара“, Ченејска 50 Нови Сад 2159

789 Решење о постављењу в.д. заменика 
 директора Дирекције за робне резерве
 (Горан Маринковић) 2159

Градоначелник

790 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 2160

791 Решење о образовању и именовању Ко-
 мисије за стручни преглед поднетих пред-
 лога пројеката за финансирање пројекта 
 којим се омогућава израда, доношење и 
 промоција Локалног акционог плана 
 политике за младе Града Новог Сада 2160

792 Решење о изменама Решења о именова-
 њу председника, заменика председника 
 и чланова Комисије за спровођење по-
 ступка давања у закуп пољопривредног 
 земљишта у државној својини на терито-
 рији Града Новог Сада 2161

Градска управа за саобраћај и путеве

793 Решење о измени режима саобраћаја у 
 зони Основне школе „Јован Јовановић 
 Змај“ у Лединцима 2161

794 Решење о измени и допуни Решења о 
 одређивању посебних паркиралишта на 
 територији Града Новог Сада 2161

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

795 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за организа-
 цију манифестације „Дечија недеља“ на 
 територији Града Новог Сада за 2022. 
 годину, под називом „Шта детету треба 
 да расте до неба!?“  2162


