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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

873
На основу члана 128. став 2. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са чланом 8. Одлуке о установама културе чији је оснивач 
Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 
16/22), Градско веће Града Новог Сада на 166. седници 
одржаној 22. септембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Предлог одлуке о расписивању 
и спровођењу Јавног конкурса за избор кандидата за дирек-
тора Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови 
Сад –Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék број 
244/22 који је утврдио Привремени управни одбор Мађарског 
културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi 
Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék на 6. седници 
одржаној 13. септембра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2022-251-II
22. септембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу 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 167. седници од 
27. септембра 2022. године доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

ПОТРЕБЕ ОРГАНА  ГРАДА НОВОГ САДА 
У 2022. ГОДИНИ

Члан 1.

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
потребе органа Града Новог Сада у 2022. години („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 2/22, 4/22 и 31/22), у члану 2. 
износ: „307.137.000,00“ замењује се износом: „316.737.000,00“.

Члан 2.

Програм инвестиционих активности за потребе органа 
Града Новог Сада у 2022. години, који чини саставни део 
овог решења, мења се и гласи:

„

 П  Р  О  Г  Р  А  М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ГРАДА НОВОГ САДА  У 2022. ГОДИНИ

Редни 
број ОСНОВНА СРЕДСТВА ПЛАН ЗА 

2022. ГОДИНУ
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе (Шифра 0602) 316.737.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Шифра: 0602-0001)

 Укупно за ПА: 316.737.000,00
А. МАШИНЕ И ОПРЕМА 218.707.000,00
1 Опрема за саобраћај 91.200.000,00

1.1 Опрема за копнени саобраћај 91.200.000,00
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1.1.1 Моторна возила 77.700.000,00

1.1.2 Електрични бицикли 13.500.000,00

2 Административна опрема 124.634.000,00

2.1 Канцеларијска опрема 38.600.000,00

2.1.1 Намештај 24.600.000,00

2.1.2 Уградна опрема 14.000.000,00

2.2 Рачунарска опрема 54.000.000,00

2.2.1 Рачунари и рачунарска опрема 22.000.000,00

2.2.2 Таблет рачунари, за потребе ГУ за инспекцијске послове 1.500.000,00

2.2.3 Штампачи, скенери и пратећа опрема 16.500.000,00

2.2.4 Опрема за реконструкцију рачунарске мреже 14.000.000,00

2.3 Комуникациона опрема 9.660.000,00

2.3.1 Телефони и факс апарати 1.000.000,00

2.3.2 Телефонска централа 6.000.000,00

2.3.3 Мобилни телефони 2.660.000,00

2.4 Електронска и фотографска опрема 19.974.000,00

2.4.1 Електронска опрема 19.824.000,00

2.4.1.1 Фотокопир апарати 7.110.000,00

2.4.1.2 Клима уређаји 4.200.000,00

2.4.1.3 Машине за савијање и хефтање 1.800.000,00

2.4.1.4 Аутоматска клизна врата 800.000,00

2.4.1.5 Преносиви читач личне карте са штампачем и футролом, за потребе ГУ за инспекцијске 
послове 1.400.000,00

2.4.1.6 Радио станице, за потребе ГУ за инспекцијске послове 3.824.000,00

2.4.1.7 Остала електронска опрема 690.000,00

2.4.2 Фотографска опрема 150.000,00

2.4.2.1 Фотоапарати, за потребе Градске управе за инспекцијске послове 150.000,00

2.5 Опрема за домаћинство и угоститељство 2.400.000,00

2.5.1 Опрема за домаћинство 300.000,00

2.5.2 Опрема за угоститељство 2.100.000,00

3 Опрема за јавну безбедност 700.000,00

3.1 Службене лисице 450.000,00

3.2 Службене палице 250.000,00

4 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 2.173.000,00

4.1 Моторна опрема 2.173.000,00

4.1.1 Коса степенишна лифт платформа за инвалиде 2.100.000,00

4.1.2 Акумулаторска бушилица 28.000,00

4.1.3 Угаона електрична брусилица 45.000,00
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Редни 
број ОСНОВНА СРЕДСТВА ПЛАН ЗА 

2022. ГОДИНУ

Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 98.030.000,00

1 Нематеријална имовина 98.030.000,00

1.1 Унапређење Диспечер плус информационог система, за потребе Градске управе за 
инспекцијске послове 1.500.000,00

1.2 Апликативни софтвер - портал за пријем поднесака и докумената од физичких и 
правних лица 22.000.000,00

1.3 Апликативни софтвер за Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције 
„Unidocs“ 2.100.000,00

1.4 Апликативни софтвер за Градску управу за саобраћај и путеве „Улазак и контрола 
приступа за пешачку зону“ 1.500.000,00

1.5 Апликативни софтвер за Градску управу за саобраћај и путеве  „Израда такси дозвола 
за возила и возаче са апликацијом“ 1.500.000,00

1.6 Набавка, надоградња и проширење Е писарнице у Градској управи за саобраћај и 
путеве и градској управи за инспекцијске послове 2.000.000,00

1.7 Израда Диспечер плус андроид апликације 945.000,00

1.8 Дорада Диспечер плус информационог система 1.240.000,00

1.9 Софтвер за електронско фактурисање 16.755.400,00

1.10 Дорада и проширење софтвера за управљање скупштинским материјалом 1.700.000,00

1.11 Надоградња и проширење софтвера за Градску управу за имовину и имовинско правне 
послове 1.000.000,00

1.12 Надоградња и проширење софтвера за издавање картица за пешачку зону 999.600,00

1.13 Дорада андроид апликације за управљање скупштинским материјалом 120.000,00

1.14 Дорада програма за електронско вођење седница Скупштине Града "Е пословник" за 
потребе вођења седница Градске изборне комисије 1.800.000,00

1.15 Дорада програмских пакета за Градску управу за имовину и имовинско правне послове 1.200.000,00

1.16 Надоградња и проширење софтвера у Градској управи за Социјалну и дечију заштиту-
комесаријат за избеглице, реинтеграција и редизајн 800.000,00

1.17 Лиценце 40.770.000,00

1.17.1 Лиценца за „Newtone dictate“ софтвер у великој сали Скупштине 220.000,00

1.17.2 „Auto CAD“ лиценце 32.450.000,00

1.17.3 „Аdobe PRO“ лиценце 7.600.000,00

1.17.4 Остале лиценце 500.000,00

1.18 Телефонски прикључак 100.000,00
„ 

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА    
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 401-10/2022-107/3-II
27. септембар 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 167. седници од 27. септембра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЈОКСОВИЋ ВОЈИСЛАВУ, дипломираном економисти, 
продужава се дужност в.д. шефа Службе за заједничке 
послове, почев од 7. октобра 2022. године, до постављења 
шефа Службе за заједничке послове, по спроведеном јав-
ном 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, 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. 

Имајући у виду да је Војислав Јоксовић, дипломирани 
економиста, показао изузетно залагање и резултате на 
пословима је обављао, и да у време постављења за 
вршиоца дужности има статус службеника, има положен 
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
а у циљу стварања неопходних услова за рад и функцио-
нисање Службе за заједничке послове, одлучено је као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА    
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-56/c
27. септембар 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 167. седници од 27. септембра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  ЗОРА ЂОРЂЕВИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. начелника Градске управе за прописе,  почев од 
2. октобра 2022. године, до постављења начелника Град-
ске управе за прописе, 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 Зора Ђорђевић, дипломирани прав-
ник, у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника и положен државни стручни испит, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
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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-020-4/2022-56/b
27. септембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р. 

Градоначелник

877
На основу тачке 2.3 подтачка 2.3.12 Програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја Града Новог Сада за 2022. годину („Сл. 
лист Града Новог Сада“ број 16/22), предлога Kомисије за 
релизацију 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 („Сл. лист 
Града Новог Сада“ број 11/19), Градоначелник Града Новог 
Сада, доноси

ОДЛУКУ
О ОДАБИРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ПРОИЗВОЂАЧА, УДРУЖЕЊА  И УСТАНОВА 
КОЈИ ЋЕ УЧЕСТВОВАТИ У ПРОЈЕКТУ 

РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

1. На основу спроведеног поступка по Jавном позиву за 
подношење пријава за учешће у пројекту развоја органске 
пољопривредне производње на територији Града Новог 
Сада за 2022. годину – додела субвенцијa за набавку садног 
и семенског материјала дозвољеног за употребу у органској 
производњи, контролу земљишта и плодова, сертификацију 
органске производње и друге инвестиције које се односе 
на органску производњу, а део су осталих мера руралног 
развоја, који је расписан 29. јула 2022. године, изабрани 
су следећи пољопривредни произвођачи, и то:

1. Ђуровка Мирослав, Кисач, 
ул. Војвођанска бр. 40,           495.126,00 динара

2. Летић Дејан, Ченеј, 
ул. Ратарска бр. 13,  602.567,00 динара

 3.  Аћимовић Драган, Футог, 
ул. Царице Милице бр. 153,    281.519,00 динара

4.  Доловац Миленко, Нови Сад, 
ул. Саве Вукосављева бр.12, 573.767,00 динара

5.  Кузмановић Сања, Ченеј, 
ул. Вука Караџића бр. 348, 481.730,00 динара

6.  Иличић Горан, Футог, 
Јована Веселинова бр. 22        497.695,00 динара

7.  Швоња Бранко, Нови Сад,
Ђорђа Сервицког 2А, 971.498,00 динара

8. Возар Владимир, Кисач, 
ул. Михала Карделиса бр. 24, 1.208.364,00 динара

9.  Илић Милка, Нови Сад, 
ул. Мичуринова бр. 32, 454.403,00 динара

10.  Кузмановић Светозар, Ченеј, 
 ул. Вука Караџића бр. 348, 491.986,00 динара

11.  Летић Дамир, Ченеј, 
 ул. Ратарска бр. 13. 339.543,00 динара

УКУПНО: 6.398.198,00 динара

2.  Са изабраним пољопривредним произвођачима који 
ће учествовати у пројекту развоја органске пољопривредне 
производње на територији Града Новог Сада за 2022. годину 
појединачно ће се закључити уговор којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе између изабраног корисника 
субвенција и Града Новог Сада.

3. Ова одлука је коначна.

4. Одлуку доставити: свим подносиоцима пријаве за 
учешће у пројекту развоја органске пољопривредне 
производње на територији Града Новог Сада за 2022. годину 
– додела субвенција за набавку садног и семенског 
материјала дозвољеног за употребу у органској производњи, 
контролу и сертификацију органске производње и друге 
инвестиције које се односе на органску производњу а део 
су осталих мера руралног развоја, Комисији за реализацију 
мера програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја, на  територији Града 
Новог Сада за 2022. годину  и Градској управи за привреду 
Града Новог Сада. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-730/2022-II
21. септембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

878
На основу Програмa подршке за спровођење пољоприв-

редне политике и политике руралног развоја за Град Нови 
Сад за 2022. годину, а у вези тачке 2.5. подтачка 2.5.12. 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2022. 
годину („Службени лист Града Новог Сада“ број 16/22),  и 
предлога Kомисије за релизацију мера програма подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике рурал-
ног развоја на територији Града Новог Сада за 2022. годину, 
Градоначелник Града Новог Сада, доноси
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ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И 
ПОВРЋА И ИЗГРАДЊЕ ВИЗУЕЛНОГ 

ИДЕНТИТЕТА ПРЕРАЂИВАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА У 2022. ГОДИНИ

1. На основу спроведеног поступка по Јавном позиву за 
доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за 
прераду воћа и поврћа и изградње визуелног идентитета 
прерађивача на територији Града Новог Сада у 2022. години,  
који је расписан 29. јула 2022. године, изабрани су:

Са изабраним корисницима средстава, закључиће се 
уговори којима ће се регулисати међусобна права и обавезе 
између  изабраних корисника субвенције за набавку сред-
става за суфинансирање набавке опреме за прераду воћа 
и поврћа и изградње визуелног идентитета прерађивача 
и Града Новог Сада.

2. Ова одлука је коначна.
3. Одлуку доставити: подносиоцима пријаве за доделу 

средстава за суфинансирање набавке опреме за прераду 
воћа и поврћа и изградњу визуелног идентитета прерађи-
вача на територији града Новог Сада у 2022.години, Kоми-
сији за релизацију мера програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја на 
територији града новог сада за 2022. годину и Градској 
управи за привреду Града Новог Сада.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-605/2022-II
22. септембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

879
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 ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ МЛАДИХ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА У 

РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. У Одлуци о избору младих пољопривредних произ-
вођача у руралним подручјима на територији Града Новог 
Сада за 2022. годину, број 3-645/2022-II од 25.08.2022. 
године, у тачки 1. под редним бројевима 3, 5, 10, 11, и 12. 
износи субвенције од „1.027.000,00“ замењују се износима 
од „1.027.300,00“.

Редни број Број пријаве Име и презиме Адреса Одобрена средства

1. VII-3-624/22 Вишња Ковачевић Каћка 29, Будисава      571.500,00     

 2. VII-3-630/22 Душка Летић Вука Караџића 316, Ченеј   1.435.500,00      

3. VII-3-631/22 Клаудиа Рут Краликова Јанка Чмелика 21, Кисач   1.450.000,00            

4. VII-3-643/22 Сања Кузмановић Вука Караџића 348, Ченеј   1.385.940,00                      

5. VII-3-632/22 Душан Миловановић Липарје 11, Лединци   1.430.490,00        

6. VII-3-634/22 Милан Арсенијевић Војвођанска 3, Руменка   1.450.000,00      

7. VII-3-636/22 Светозар Летић Вука Караџића 312, Ченеј   1.449.000,00     

8. VII-3-635/22 Владимир Возар Михала Карделиса  24, Кисач   1.007.550,00    

УКУПНО: 10.179.980,00
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2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-645/2022-1-II
21. септембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

880
На основу члана 28. став 2. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са чланом 14. став 1. тачка 5) Закона о енергетској ефи-
касности и рационалној употреби енергије („Службени 
гласник РС“, број 40/21), Градоначелник Града Новог Сада, 
дана 29. априла 2022. године, доноси

ПРАВИЛНИК 
O УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА 
ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА 

ГРАДA НОВОГ САДА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником одрређују се Субјекти система енер-
гетског менаџмента на територији Града Новог Сада (у 
даљем тексту: Град) и уређују се структура задужених и 
одговорних лица за реализацију циљева енергетског 
менаџмента, као и одговорности, координација и процедуре 
за управљање потрошњом енергије на територији Града.

II СИСТЕМ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Члан 2.

Субјекти система енергетског менаџмента на територији 
Града су:

1. Скупштина Града Новог Сада;
2. Градоначелник Града Новог Сада;
3. Градско веће Града Новог Сада;
4. Градска управа за заштиту животне средине;
5. Агенција за енергетику Града Новог Сада;
6. Енергетски менаџер Града Новог Сада;
7. Савет за енергетику; 
8. Енергетски менаџери јавних и јавно-комуналних пре-

дузећа, установа и других корисника јавних средстава 
чији је оснивач Град;

9. Остали органи, посебне организације и службе Града, 
као и јавна и јавно комунална предузећа и установе 
чији је оснивач Град;

10. Крајњи корисници на нивоу јавних објеката.

Члан 3.

Скупштина Града Новог Сада као субјект система енер-
гетског менаџмента доноси планове и програм енергетске 
ефикасности за територију Града, у складу са законом.

Члан 4.

Градоначелник Града Новог Сада као субјект система 
енергетског менаџмента:

1. Доставља Министарству надлежном за послове енер-
гетике годишњи извештај о остваривању циљева 
уштеде;

2. Именује и разрешава енергетског менаџера Града 
Новог Сада у складу са законом.

Члан 5.

Градско веће Града Новог Сада доноси Решење о обра-
зовању и именовању чланова Савета за енергетику.

Члан Градског већа задужен за послове енергетске 
ефикасности координира рад између субјеката система 
енергетског менаџмента на нивоу Града, прати функцио-
нисање и реализацију циљева система енергетског 
менаџмента Града и информише Градско веће Града Новог 
Сада и Градоначелника Града Новог Сада о раду и резул-
татима на спровођењу система енергетског менаџмента у 
Граду.

Члан 6.

Градска управа за заштиту животне средине обавља 
послове који се односе на припрему аката којима се уређује 
енергетска ефикасност, праћење стања и вршење надзора 
над обављањем послова у области енергетике и енергет-
ске ефикасности из надлежности Града, укључујући инвес-
тиционе активности у области енергетске ефикасности, 
обављање послова у вези са остваривањем права оснивача 
према јавној агенцији у области енергетике. 

Члан 7.

Агенција за енергетику Града Новог Сада као субјект 
система енергетског менаџмента:

1)  прати и анализира све видове потрошње енергије и 
води о тој потрошњи  редовну и тачну евиденцију 
путем уноса података у информациони систем енер-
гетског менаџмента (ИСЕМ);

2)  планира, утврђује динамику одржавања и спроводи 
обуку за коришћење ИСЕМ-а лицима одређеним за 
достављање података о потрошњи енергије за објекте 
у којима се обављају делатности у надлежности 
Града; 

3)  прикупља, обрађује и врши контролу уноса података 
у информациони систем за праћење и анализу пода-
така о локалној енергетици (ЛЕП);

4)  прикупља, обрађује и врши контролу уноса података 
у информациони систем за праћење спровођења 
система енергетског менаџмента (СЕМИС);

5) прикупља и обрађује податке о спроведеним мерама 
енергетске ефикасности, оствареним уштедама eнер-
гије, као и друге потребне податке и доставља их 
Министарству надлежном за послове енергетике;

6)  припрема Правилник о успостављању система енер-
гетског менаџмента у Граду Новом Саду;
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7)  спроводи јавне кампање и друге едукативне актив-
ности у функцији јачања свести у односу на ефикасно 
коришћење енергије;

8)  врши административне послове за потребе Савета 
за енергетику;

9)  обавља и друге послове прописане овим правилни-
ком.

Члан 8.

Енергетски менаџер Града Новог Сада обавља следеће 
послове:

1) прикупља и анализира податке о начину коришћења 
енергије;

2) организује и учествује у припреми програма и плана 
енергетске ефикасности Града Новог Сада; 

3) предлаже мере енергетске ефикасности и учествује 
у њиховој реализацији;

4) припрема годишњи извештај о остваривању циљева 
уштеде енергије садржаних у програму и плану енер-
гетске ефикасности Града Новог Сада;

5) предузима друге активности и мере енергетске ефи-
касности.

Члан 9.

Савет за енергетику обавља следеће послове:
1) учествује у припреми програма и плана енергетске 

ефикасности Града Новог Сада;
2) даје смернице и упутства приликом израде стратеш-

ких и планских докумената из области енергетске 
ефикасности прописаних овим правилником;

3) предлаже доношење других аката из области енер-
гетске ефикасности и рационалне употребе енергије;

4) предлаже предузимање мера које доприносе ефи-
касном коришћењу енергије;

5) утврђује списак објеката и делова објеката из надлеж-
ности Града за које се прикупљају подаци о потро-
шњи енергије и воде;

6) дефинише годишње циљеве уштеде енергије за Град 
Нови Сад;

7) предузима друге активности које могу допринети 
унапређењу система енергетског менаџмента у Граду.

Члан 10.

Савет за енергетику има председника, заменика пред-
седника и шест чланова које именује и разрешава Градско 
веће Града Новог Сада. 

Председник Савета за енергетику је члан Градског већа 
Града Новог Сада задужен за послове енергетске ефикас-
ности по функцији, заменик председника је Енергетски 
менаџер Града Новог Сада по функцији, док осталих шест 
чланова чине енергетски менаџери и запослени задужени 
за област енергетике из следећих Јавно-комуналних пре-
дузећа и градских управа:

1) Јавно комунално предузеће “Новосадска топлана“ 
Нови Сад;

2) Јавно комунално предузеће „Водовод и канализа-
ција“ Нови Сад;

3) Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ 
Нови Сад;

4) Градска управа за грађевинско земљиште и инвес-
тиције;

5) Градска управа за имовину и имовинско-правне 
послове;

6) Градска управа за заштиту животне средине.

Раду Савета за енергетику могу по позиву да присуствују 
представници других јавних и јавно-комуналних предузећа, 
установа, органа и организација Града, без права одлучи-
вања. 

Савет за енергетику подноси Градском већу Града Новог 
Сада годишњи извештај о свом раду.

Члан 11.

Енергетски менаџери јавних и јавно-комуналних преду-
зећа, установа и других корисника јавних средстава као 
обвезника система енергетског менаџмента именују се у 
складу са законом.

Енергетски менаџери из става 1. овог члана, поред 
послова прописаних законом, су дужни да на захтев Енер-
гетског менаџера Града Новог Сада и Савета за енергетику 
достављају податке o потрошњи енергије и спроведеним 
мерама енергетске ефикасности, као и друге податке од 
значаја за спровођење система енергетског менаџмента у 
њиховим објектима и да се придржавају смерница и упут-
става Енергетског менаџера Града Новог Сада и Савета 
за енергетику.

Члан 12.

Органи Града, установе и организације Града Новог 
Сада као субјекти система енергетског менаџмента на 
захтев Енергетског менаџера Града Новог Сада и Савета 
за енергетику достављају податке o потрошњи енергије и 
спроведеним мерама енергетске ефикасности, као и друге 
податке од значаја за спровођење система енергетског 
менаџмента у њиховим објектима. 

Члан 13.

Крајњи корисници су лица одређена за достављање 
података о потрошњи енергије за објекте у којима се 
обављају делатности у надлежности Града, Агенцији за 
енергетику Града Новог Сада.

Крајњи корисници из става 1. овог члана воде редовну 
и тачну евиденцију o потрошњи енергије и воде у њиховим 
објектима путем уноса ових података у ИСЕМ.

Крајњи корисници из става 1. овог члана по потреби 
достављају и податке о спроведеним мерама енергетске 
ефикасности у њиховим објетима, као и друге податке од 
значаја за спровођење система енергетског менаџмента.

III ЗАДАЦИ И РОКОВИ ИЗВЕШТАВАЊА 
СУБЈЕКАТА СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ 

МЕНАЏМЕНТА

Члан 14.

Агенција за енергетику Града Новог Сада, Енергетски 
менаџер Града Новог Сада, Енергетски менаџери јавних 
и јавно-комуналних предузећа, установа и других корисника 
јавних средстава и органи Града, установе и организације 
Града Новог Сада као субјекти система енергетског 
менаџмента дужни су да извештаје из своје надлежности 
достављају у следећим роковима:  
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 Предмет извештавања

Субјекти ЕМ задужени за извештавање / рокови извештавања / субјект који се извештава

Агенција за 
енергетику Града 

Новог Сада
Енергетски менаџер 
Града Новог Сада

Енергетски менаџери 
јавних и јавно-
комуналних 

предузећа, установа 
и других корисника 
јавних средстава

Органи Града, 
установе и 

организације Града 
Новог Сада као 
субјекти система 

енергетског 
менаџмента 

Годишњи извештај о 
остваривању циљева уштеде 

енергије за Град 

31. март текуће године за претходну годину
(Министарство надлежно за послове 

енергетике)
- -

Годишњи извештај о 
остваривању циљева уштеде 

енергије за ЈКП и ЈП, 
установе и друге кориснике 

јавних средстава

- -

31. март текуће године 
за претходну годину

(Министарство 
надлежно за послове 

енергетике)

-

Извештај о спроведеним 
мерама енергетске 

ефикасности, оствареним 
уштедама eнергије, као и 
други потребни подаци 

(Акциони план)

31. март текуће године за претходну годину
(Министарство надлежно за послове 

енергетике)
-

1. март текуће године за 
претходну годину

(Агенција за енергетику 
Града Новог Сада )

Подаци о енергетској 
потрошњи предузећа и 

установа/подаци за потребе 
ЛЕП базе

31. март текуће године 
за претходну годину -

1. март текуће године 
за претходну годину

(Агенција за енергетику 
Града Новог Сада)

1. март текуће године за 
претходну годину

(Агенција за енергетику 
Града Новог Сада)

Подаци о енергетској 
потрошњи јавних објеката/

подаци за ИСЕМ базу

31. јануар текуће 
године за претходну 

годину
31. јануар текуће године 
за претходну годину

Подаци о енергетској 
потрошњи јавних објеката/
подаци за СЕМИС базу

31. март текуће 
године за претходну 

годину

Програм енергетске 
ефикасности за Град 

Нови Сад
-

1. децембар текуће 
године за наредни 
трогодишњи период 
(Градска управа за 
животну средину)

1. октобар текуће 
године за наредни 
трогодишњи период

(Енергетски менаџер 
Града Новог Сада)

1. октобар текуће 
године за наредни 
трогодишњи период

(Енергетски менаџер 
Града Новог Сада)

План енергетске ефикасности 
за Град Нови Сад -

1. децембар текуће 
године за наредну 

годину

(Градска управа за 
животну средину)

1. октобар текуће 
године за наредну 

годину

(Енергетски менаџер 
Града Новог Сада)

1. октобар текуће 
године за наредну 

годину

(Енергетски менаџер 
Града Новог Сада)

IV ПРОЦЕДУРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОТРОШЊОМ 
ЕНЕРГИЈЕ

Члан 15.

Унос података о потрошњи енергије и воде у ИСЕМ базу 
врши се на два начина:

1) Аутоматским путем из базе снабдевача енергије и 
воде и

2) Непосредно преко именованих лица на нивоу крајњих 
корисника објеката.

 Снабдевачи из става 1. тачка 1) овог члана, дужни су 
да податке о мерењу, потрошњи и трошковима за предате 
електричне енергије, топлотне енергије, природног гаса и/
или воду у јавним зградама, односно у јавном осветљењу 
уносе једном месечно у ИСЕМ.

Именована лица из става 1. тачка 2) овог члана дужна 
су да на месечном нивоу врше контролу уноса података 
из става 2. овог члана од стране снабдевача енергије и 
воде. У случају да ови подаци нису унети, именована лица 
су дужна да уносе наведене податке у ИСЕМ најмање јед-
ном месечно.

Приступ ИСЕМ бази имају именована лица на нивоу 
крајњих корисника објеката само за своје објекте.

Енергетски менаџер Града Новог Сада имају приступ 
подацима за све објекте Града Новог Сада који се налазе 
у ИСЕМ бази.

Члан 16.

Унос података у СЕМИС базу врши Енергетски менаџер 
Града Новог Сада.
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Енергетски менаџер Града Новог Сада је дужан да унос 
података из става 1. овог члана изврши до 31. марта текуће 
године за претходну календарску годину, те да о томе 
извести Министарство надлежно за послове енергетике у 
форми Годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде 
енергије.

Приступ СЕМИС бази има само Енергетски менаџер 
Града Новог Сада.

Члан 17.

Унос података у ЛЕП базу врше лица овлашћена од 
стране директора Агенције за енергетику Града Новог Сада.

Подаци о лицима из става 1. овог члана достављају се 
министарству надлежном за послове енергетике.

Прикупљање података о потрошњи енергије и воде у 
јавним зградама, односно објектима у надлежности Града 
врше одређена лица за достављање податка у органима 
Града, установама,и организацијама Града Новог Сада. 

Прикупљање података о топлотној енергији, природном 
гасу, јавном осветљењу, водоводу, јавном транспорту, 
јавној чистоћи, одржавању путева и јавном зеленилу врше 
Енергетски менаџери односно именована лица у Јавно 
комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад, 
Привредном друштву „НОВИ САД-ГАС“ за дистрибуцију 
гаса, одржавање и извођење д.о.о. Нови Сад, Градској 
управи за грађевинско земљиште и инвестиције, Јавно 
комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад, 
Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ Нови 
Сад, Јавно комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад, 
Јавно комуналном предузећу „Пут“ и Јавно комуналном 
прдузећу „Градско зеленило“ Нови Сад.

Подаци из ст. 2. и 3. овог члана достављају се овлашће-
ним лицима из става 1. овог члана до 1. марта текуће године 
за претходну календарску годину.

Овлашћена лица из става 1. овог члана дужна су да 
достављене податке унесу у ЛЕП базу до 31. марта текуће 
године за претходну календарску годину. 

Приступ ЛЕП бази имају само лица из става 1. овог 
члана.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Градско веће Града Новог Сада ће у року од шест месеци 
донети Решење о образовању и именовању чланова Савета 
за енергетику.  

Члан 19.

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: 501-1/2022-132-II
29. април 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

881
На основу члана 54. Правилника о начину и поступку 

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

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ 
ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

ЗА 2022. ГОДИНУ

I. У Програму превенције хроничних незаразних болести 
за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
13/22 и 30/22), тачка 2. мења се и гласи:

„2. За реализацију овог програма средства су планирана 
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 25/22), у укупном 
износу од 4.000.000,00 динара.“

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-55/2022-II
23. септембар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

882
На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) 
и члана 30. Одлуке о установама културе чији је оснивач 
Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 
16/22), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВА У НОВОСАДСКОМ ДЕЧИЈЕМ 

КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ, НОВИ САД

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама 
Правилника о организацији и систематизацији послова у 
Новосадском дечијем културном центру, Нови Сад, број 
641/2022 од 7. септембра 2022. године.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-3/2022-250-II
21. септембар 2022. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Милан Ђурић, с.р.

883
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 – ГРАД-
СКА 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, економска класифи-
кација 499 – Средства резерве, одобравају се средства 
Служби за заједничке послове у укупном износу од 

9.600.000,00 динара
(деветмилионашестохиљададинара00/100)

на име обезбеђивања недовољно планираних средстава 
за набавку канцеларијског намештаја за потребе директ-
них корисника буџета Града Новог Сада.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 19, Глава 19.01  – СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ, функција 130 – Опште услуге, извор финан-
сирања 01 – Општи приходи и примања буџета, за Про-
грамску активност: Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина (шифра 0602-0001), у оквиру Програма 
15 – Опште услуге локалне самоуправе  (шифра 0602), за 
апропријацију економске класификације 512 – Машине и 
опрема, на позицију буџета 483, тако да укупан план сред-
става из буџета за ову апропријацију из свих извора финан-
сирања износи 218.707.000,00 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
- Служба за заједничке послове.

5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:

- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор,

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

- Служби за заједничке послове.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 401-48/2022-II
19. септембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

884
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

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

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ СТУБИЋА У 

ГУНДУЛИЋЕВОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање стубића у Гундулићевој улици 
у Новом Саду, испред кућног броја 19, у складу са Технич-
ким регулисањем саобраћаја број: С-243/22 од 8. септем-
бра 2022. године, које је израдило Одељење за развој и 
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

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

III. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-6191/2022
21. септембар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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885
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

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

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН РАДОВИЋ“ 
У ЧЕНЕЈСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у зони Основне 
школе „Душан Радовић“ у Ченејској улици у Новом Саду, 
у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: 
С-317/22 од 8. септембра 2022. године које је израдило 
Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске 
управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-6190/22
21. октобар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

886
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

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

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 

РАСКРСНИЦИ КЕЈА ЖРТАВА РАЦИЈЕ И 
РАДНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у раскрсници 
Кеја жртава рације и Радничке улице у Новом Саду, у складу 
са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-335/22 од 
9. септембра 2022. године које је израдило Одељење за 

развој и управљање саобраћајем Градске управе за грађе-
винско земљиште и инвестиције.

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-6193/22
21. септембар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

887
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

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

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 

УЛИЦИ ОЛГЕ ПЕТРОВ И УЛИЦИ ЂОРЂА 
МАГАРАШЕВИЋА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици Олге 
Петров и Улици Ђорђа Магарашевића у Новом Саду, у 
складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-345/22 
од 19. септембра 2022. године које је израдило Одељење 
за развој и управљање саобраћајем Градске управе за 
грађевинско земљиште и инвестиције.

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-6240/22
21. септембар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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888
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

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

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 
РАСКРСНИЦИ ОМЛАДИНСКЕ УЛИЦЕ, 

УЛИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА И УЛИЦЕ ДЕСПОТА 
ЈОВАНА БРАНКОВИЋА У РУМЕНКИ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у раскрсници 
Омладинске улице, Улице цара Лазара и Улице деспота 
Јована Бранковића у Руменки, у складу са Техничким 

регулисањем саобраћаја број: С-308/22 од 5. септембра 
2022. године које је израдило Одељење за развој и упра-
вљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-6192/22
21. септембар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, 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

873 Решење о давању сагласности на Пред-
 лог одлуке о расписивању и спровођењу 
 Јавног конкурса за избор кандидата за 
 директора Мађарског културног центра 
 „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sán-
 dor Magyar Művelődési Központ Újvidék 2449

874 Решење о изменама Решења о Програ-
 му инвестиционих активности за потребе 
 органа Града Новог Сада у 2022. години 2449

875 Решење о продужењу дужности в.д. 
 шефа Службе за заједничке послове
 (Јоксовић Војислав) 2452

876 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за прописе (Зора Ђор-
 ђевић) 2452

Градоначелник

877 Одлука о одабиру пољопривредних про-
 извођача, удружења и установа који ће 
 учествовати у пројекту развоја органске 
 пољопривредне производње на терито-
 рији Града Новог Сада за 2022. годину  2453

878 Одлука о додели средстава за суфинан-
 сирање набавке опреме за прераду воћа 
 и поврћа и изградње визуелног иденти-
 тета прерађивача на територији Града 
 Новог Сада у 2022. години 2453

879 Одлука о измени Одлуке о избору мла-
 дих пољопривредних произвођача у ру-
 ралним подручјима на територији Града 
 Новог Сада за 2022. годину 2454
880 Правилник o успостављању система енер-
 гетског менаџмента Градa Новог Сада 2455
881 Решење о измени Програма превенције 
 хроничних незаразних болести за 2022. 
 годину 2458
882 Решење о давању сагласности на Пра-
 вилник о изменама Правилника о орга-
 низацији и систематизацији послова у 
 Новосадском дечијем културном центру, 
 Нови Сад 2458
883 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 2459

Градска управа за саобраћај и путеве

884 Решење о постављању стубића у Гунду-
 лићевој улици у Новом Саду 2459
885 Решење о измени режима саобраћаја у 
 зони Основне школе „Душан Радовић“ у 
 Ченејској улици у Новом Саду 2460
886 Решење о измени режима саобраћаја у 
 раскрсници Кеја жртава рације и Радни-
 чке улице у Новом Саду 2460
887 Решење о измени режима саобраћаја у 
 Улици Олге Петров и Улици Ђорђа Ма-
 гарашевића у Новом Саду 2460
888 Решење о измени режима саобраћаја у 
 раскрсници Омладинске улице, Улице 
 цара Лазара и Улице деспота Јована 
 Бранковића у Руменки 2461


