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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

1105
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), на предлог 

Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 8. седници од 24. новембра 2022. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2022. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 10/22, 34/22 и 50/22) у Програму инвестиционих активности за установе културе 
чији је оснивач Град Нови Сад за 2022. годину који чини саставни део Решења о Програму инвестиционих активности за 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2022. годину, у глави „I. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ФУНКЦИОНИ-
САЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ“, тачка „3. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА“, мења се и гласи:

„3. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Рб Пфп Ек. 
клас

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

3.1 349.01 5122 Музеј Града Новог 
Сада

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
штампача, скенера, 
платна за пројектор, 
металних полица и 
носача, плакара, столова 
и столица, фискалне касе 
и опреме за домаћинство 
(лустера, тепиха, 
вентилатора, климе и 
грејних тела)

2.437.000,00

Набавка телефона 
и опреме за дома-
ћинство (машина 
за прање посуђа и 
фрижидера)  

221.693,36 2.658.693,36

3.2 349.01 5122
Градска 
библиотека у 
Новом Саду

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
штампача, бар код 
штампача и читача, 
фискалних каса, клима 
уређаја, вентилатора и 
опреме за домаћинство

1.000.000,00 Набавка 
фискалних каса 372.000,00 1.372.000,00

3.3 349.01 5122 Историјски архив 
Града Новог Сада

Набавка скенера за 
фотографије, штампача и 
екстерних хард дискова

520.000,00
Набавка 
непровидних 
застора

600.000,00 1.120.000,00
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3.4 349.01 5122

Завод за заштиту 
споменика 
културе Града 
Новог Сада

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
штампача, скенера, 
фотокопир апарата, 
екстерних хард дискова, 
РАМ меморије, ССД 
меморије и фискалне 
касе 

500.000,00

Набавка рачунара 
и рачунарске опре - 
ме, штампача, 
екстерних хард 
дискова, рам ме 
мо рије, канцела-
ријског намештаја, 
опреме за дома-
ћинство (клима и 
радијатор), кому-
никационе опреме 
и фотоапарат

1.500.000,00 2.000.000,00

3.5 349.01 5122
„Новосадско 
позориште-
Ujvideki Szinhaz“

Набавка информативног 
дисплеја, столова и 
столица и опреме за 
домаћинство

150.000,00 150.000,00

3.6 349.01 5122 Позориште 
младих

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
канцеларијског намештаја 
и опреме за домаћинство 
(покретни клима уређај)

3.400.000,00

Набавка рачунара 
и рачунарске 
опреме, штампача, 
фискалне касе, 
канцеларијског 
намештаја и кому-
никационе опреме

750.000,00 4.150.000,00

3.7 349.01 5122 Стеријино позорје

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
штампача, фискалне 
касе, канцеларијског 
намештаја и клима 
уређаја

300.000,00 300.000,00

3.8 349.01 5122 Културни центар 
Новог Сада

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
скенера мултифункцио-
налних уређаја, таблети, 
QR читача, екстерних 
хард дискова, фискалне 
касе, телефона, фото-
графске и електронске 
опреме, канцеларијског 
намештаја, полица, 
витрина и опреме за 
домаћинство (фрижидер, 
судопер, усисивачи и 
уградна плоча-шпорет)

2.400.000,00

Набавка 
комуникационе 
опреме, 
електронске 
опреме и 
фискалне касе

150.000,00 2.550.000,00

3.9 349.01 5122
Установа за 
израду таписерија 
„Атеље 61“

Набавка комуникационе 
опреме (телефонска 
централа) и опреме за 
домаћинство (клима 
уређаја и освеживача 
ваздуха)

240.000,00

Набавка лаптоп 
рачунара, фото-
графске опреме, 
камере, телеви-
зора, опреме за 
озвучење за дога-
ђаје, читача кар-
тица за евиден-
цију, полица за 
депо и опреме за 
домаћинство 
(фрижидера и 
елемената за 
кухињу)

700.000,00 940.000,00

3.10 349.01 5122

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме 430.000,00

Набавка рачунара 
и рачунарске 
опреме

250.000,00 680.000,00
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3.11 349.01 5122
Културни центар 
"Руменка", 
Руменка

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
столова, сефа и опреме 
за домаћинство 
(кухињски елементи)

300.000,00 300.000,00

3.12 349.01 5122
Новосадски 
дечији културни 
центар

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
мултифункционалног 
штампача, екстерних 
хард дискова и 
канцеларијских столица

380.000,00 380.000,00

3.13 349.01 5122

Мађарски 
културни центар 
„Петефи Шандор“, 
Нови Сад - Petőfi 
Sándor Magyar 
Művelődési 
Központ Újvidék

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
штампача и скенера, 
фискалне касе, опреме за 
комуникацију и 
канцеларијског намештаја

3.921.000,00 3.921.000,00

Укупно: 15.978.000,00 4.543.693,36 20.521.693,36

“

Тачка „5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“, мења се и гласи:

„5.  ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Рб Пфп Ек. 
клас

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

5.1 349.03 5126 Музеј Града Новог 
Сада

Набавка изложбених 
витрина, штафелаја и 
рачунара за видео 
монтажу и презентовање 
музејског материјала

1.480.000,00 1.480.000,00

5.2 349.03 5126
Градска 
библиотека у 
Новом Саду

Набавка полица, ормара 
и пулта за библиотекаре  500.000,00

Набавка 
намештаја за 
библиотечки 
огранак

253.568,17 753.568,17

5.3 349.03 5126 Позориште 
младих Набавка бубица 500.000,00

Набавка звучника, 
микрофона и 
рефлектора

750.000,00 1.250.000,00

5.4 349.03 5126 Културни центар 
Новог Сада

Набавка  опреме за 
позоришне, концертне и 
биоскопске просторе, 
опрема за сликарске 
атељее, галеријска 
расвета, штафелаја, 
мобилијара и кино 
опрема дцп сијалица

4.300.000,00 4.300.000,00

5.5 349.03 5126

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог

Набавка звучне опреме 
(звучна кутија, звучника, 
микрофона и миксете) и 
светлосне опреме 
(рефлектора и рото лед 
главе)

1.000.000,00 1.000.000,00

5.6 349.03 5126

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач

Набавка фото, видео и 
аудио опреме 970.000,00

Набавка моторних 
подизача кулиса 
на позорници

250.000,00 1.220.000,00
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5.7 349.03 5126
Новосадски 
дечији културни 
центар

Набавка система за 
озвучења 200.000,00 200.000,00

5.8 349.03 5126

Мађарски 
културни центар 
„Петефи Шандор“, 
Нови Сад - Petőfi 
Sándor Magyar 
Művelődési 
Központ Újvidék

Набавка пројектора, 
рефлектора, звучне 
кутије, миксете са 
појачалом, микрофона и 
сталака за микрофоне и 
завеса за бину и прозоре

942.400,00 942.400,00

Укупно: 9.892.400,00 1.253.568,17 11.145.968,17

“

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-3/2022-33/3-II
24. новембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1106
На основу члана 9. став 2. Одлуке о обављању кому-

налне делатности одржавање јавних зелених површина 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 
63/14, 74/16, 16/18, 31/19 и 59/19), Градско веће Града 
Новог Сада на 6. седници одржаној 18. новембра 2022. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА 

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма 
одржавања јавних зелених површина за 2022. годину, коју 
је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско 
зеленило“ Нови Сад, донео на 314. седници одржаној 8. 
новембра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2022-412-II
18. новембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1107
На основу члана 5. Одлуке о прибављању, располагању 

и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог 
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 31/19, 61/19, 
9/21 и 9/21 – др. одлука, 27/22 и 32/22), Градско веће Града 
Новог Сада на 8. седници од 24. новембра 2022. године,  
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
ГРАДА НОВОГ САДА НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ СА 

ИНВЕСТИТОРОМ OZ REAL COMPANY 
DOO NOVI SAD

I. Образује се Комисијa за прибављање непокретности 
у јавну својину Града Новог Сада непосредном погодбом 
путем размене непокретности са инвеститором OZ REAL 
COMPANY DOO NOVI SAD (у даљем тексту: Комисија), 
ради привођења простора планираној урбанистичкој 
намени,  у Новом Саду, улица Војвођанска број 30, на катас-
тарској парцели број 1252/3 КО Нови Сад II.

II. Задатак Комисије је да:  
- спроведе поступак прибављања непокретности из тачке 

I. овог решења у јавну својину Града Новог Сада непо-
средном погодбом,

- води записник о току поступка прибављања непокрет-
ности у јавну својину Града Новог Сада,

- сачини образложен предлог за прибављање непокрет-
ности у јавну својину Града Новог Сада са нацртом 
решења о прибављању непокретности у јавну својину 
Града Новог Сада, и

- достави предлог са нацртом решења о прибављању 
непокретности у јавну својину Града Новог Сада Град-
ском већу Града Новог Сада путем Градске управе за 
имовину и имовинско-правне послове.

III. Комисија има председника, заменика председника, 
два члана и њихове заменике.

IV. У Комисију из тачке I. овог решења, именују се:

за председника: 
-  Весна Бабић, помоћник начелника за имовину и опште 
послове у Градској управи за имовину и имовинско - 
правне послове,
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за заменика председника:
- Бојана Богдан, шеф Одсека за стамбене послове у 
Градској управи за имовину и имовинско-правне 
послове,

за чланове: 
1. Маријана Јарић, извршилац за инвестиционе и текуће 

послове у Градској управи за имовину и имовин-
ско-правне послове,

- за заменика: 
 Виолета Миљеновић, извршилац за имовинско – 

правне  послове у области непокретности у Градској 
управи за имовину и имовинско-правне послове,

2. Наташа Теофиловић, помоћник начелника за пословни 
простор у Градској управи за имовину и имовин-
ско-правне послове и

- за заменика:
  Јована Поповић помоћник начелника за стамбене 
послове у Градској управи за имовину и имовин-
ско-правне послове.

V. Стручне и административне послове за потребе Коми-
сије обављаће Градска управа за имовину и имовин-
ско-правне послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-182/2020-II
24. новембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1108
На основу члана 67. тачка 64. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада на 8. седници одржаној 24. новем-
бра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ И 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНЕ СТУДИЈЕ 

ГРАДА НОВОГ САДА „АНАЛИЗА И 
РЕВИЗИЈА СМАРТ ПЛАНА“

I. У Решењу о образовању и именовању председника и 
чланова Стручног тима за праћење израде и реализације 
саобраћајне студије Града Новог Сада „АНАЛИЗА И РЕВИ-
ЗИЈА СМАРТ ПЛАНА“ („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 13/22), у тачки IV. у делу „за председника“ речи: „мр 
Александар Јевђенић“ замењују се речима: „Александар 
Пањковић“.

У делу „за чланове“ речи: “Пањковић Александар“ 
замењују се речима: „мр Александар Јевђенић“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-7721/2022-II
24. новембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1109
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 6. седници од 18. новембра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ПРПА СЛОБОДАНУ, дипломираном економисти, про-
дужава се дужност в.д. начелника Градске управе за финан-
сије, почев од 21. новембра 2022. године, до постављења 
начелника Градске управе за финансије по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 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 Слободан Прпа, дипломирани еко-
номиста, показао изузетно залагање и резултате на посло-
вима које је обављао, да има положен државни стручни 
испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има 
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статус службеника, у смислу Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а 
у циљу стварања неопходних услова за рад и функциони-
сање Градске управе за финансије, одлучено је као у дис-
позитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2022-70/с
18. новембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1110
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 6. седници од 18. новембра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. ЋОРОВИЋ НАТАШИ, дипломираном економисти, 

продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске 
управе за финансије, почев од 21. новембра 2022. године, 
до постављења заменика начелника Градске управе за 
финансије, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још 
три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 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.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2022-70/č
18. новембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1111
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 6. седници од 18. новембра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. НИКОЛА КРСТИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за в.д. заменика начелника Градске управе за образо-
вање, почев од 25. новембра 2022. године, до постављења 
заменика начелника Градске управе за образовање, 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. 
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Имајући у виду да Никола Крстић, дипломирани правник, 
у време постављања за вршиоца дужности има статус 
службеника и положен државни стручни испит, у смислу 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2022-70/b
18. новембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1112
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 6. седници од 18. новембра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  КОЧИЋ СМИЉАНИ, дипломирани географ - тури-
змолог, продужава се дужност в.д. заменика начелника 
Градске управе за привреду, почев од 24. новембра 2022. 
године, до постављења заменика начелника Градске управе 
за привреду, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже 
још три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 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 Смиљана Кочић, дипломирани 
географ - туризмолог, показала изузетно залагање и резул-
тате на пословима које је обављала, да има положен 
државни стручни испит, и да у време постављања за 
вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова 
за рад и функционисање Градске управе за привреду, одлу-
чено је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2022-70/ć
18. новембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

Градоначелник

1113
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 И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВА У УСТАНОВИ ЗА КУЛТУРУ И 
ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

„МЛАДОСТ“, ФУТОГ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и 
допуни Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Установи за културу и образовање Културни 
центар „Младост“, Футог, број 165/2022 од 21. новембра 
2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-3/2022-292-II
23. новембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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1114
На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града 

Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
у вези са Меморандумом о сарадњи на реализацији Реги-
оналног стамбеног програма – Стамбени програм у Репу-
блици Србији, број: II-020-2/2014-4691 oд 18.08.2014. године, 
Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 
ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА, ЗАМЕНИКА 
КООРДИНАТОРА И ЧЛАНОВА ТИМА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА 
СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА ИЗБЕГЛИЦА  

I. У Решењу о образовању и именовању координатора, 
заменика координатора и чланова Тима за спровођење 
Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 49/15), тачка I. 
мења се и гласи:   

„I. Образује се Тим за спровођење Регионалног програма 
стамбеног збрињавањa избеглица (у даљем тексту: Тим 
за имплементацију), у саставу:

- координатор 
1.  МИЛОВАН АМИЏИЋ, 

члан Градског већа за управу, прописе и урбанизам,

- заменик координатора 
     НЕНАД ДРАШКОВИЋ, 

Градска управа за социјалну и дечију заштиту,  

- чланови
2.  БРАНКА БЕЖАНОВ, 

чланица Градског већа за социјалну заштиту и 
бригу о породици и деци,  

3.  ТАМАРА МИЛАНОВИЋ, 
повереник за избеглице Градскe управe за 
социјалну и дечију заштиту, 

4,  ВЕРА ЗОРИЋ, 
Градска управа за имовину и имовинско-правне 
послове,

5.  ПРЕДРАГ ДАШИЋ, 
Градска управа за грађевинско земљиште и инвес-
тиције,

6.  ВЛАДАН БУМБИЋ, 
Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, 

7.  МИЛЕНКО МАЛЕШЕВ, 
Служба извршних органа Града Новог Сада,

8.  БИЉАНА ВРБАШКИ, 
Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам 
Нови Сад. 

9.  ПЕТАР АНЂИЋ, 
Комесаријат за избеглице и миграције Репбулике 
Србије.“

II. У тачки II. алинеја трећа речи: „Јединице за управљање 
пројектом Истраживање и развој д.о.о.„ мењају се и гласе:

„Јединицом за управљање пројектима у јавном сектору 
д.о.о. Београд“. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 2608/2022-1-II
23. новембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

1115
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 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. 52/2022), у тачки V. подтачке 7, 50, 120. и 131. 
се мењају и гласе:

„7. у Радничкој улици, са 348 паркинг-места према пројек-
тима бр. ПС0241 из јуна 2013. године, ПС0276 из марта 
2015. године, ПС0233-01 из априла 2020. године, ПС0444 
из септембра 2020. године и ПС0515 из децембра 2021. 
година које је израдио "Паркинг сервис и према Пројекту 
број 2342 од 8. септембра 2005. године, који је израдио 
Завод,

50. у Улици Вeрe Пaвлoвић, сa 46 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту прeмa брoj ПС0617 из септембра 2022. гoдинe 
кojи je изрaдиo Пaркинг сeрвис,

120. у Улици Марка Миљанова, од Улице Марка Миља-
нова до Београдског кеја са 131 паркинг-местом, према 
Пројекту број ПС0567 из априла 2022. године који је изра-
дио Паркинг сервис,

131. у Вojвoђaнскoj улици сa 221 пaркинг-мeстa, прeмa 
Прojeкту брoj ПС0427 из jaнуaрa 2020. гoдинe, кoje je изрa-
диo Пaркинг сeрвис, и прeмa Прojeкту брoj 7476 oд 4. aприлa 
2013. гoдинe, кojи je изрaдиo Зaвoд,“.

У тачки IX. став 2. се мења и гласи:
„Поред зонске карте, на делу паркиралишта из тачке V. 

подтачке 28, 37. и 46. према Пројекту број ПС0158-01 из 
октобра 2016. године, на делу паркиралишта из тачке V. 
подтачка 69. према Пројекту број ПС0477-1 из фебруара 
2022. године, на паркиралишту из тачке V. подтачка 122. 
према Пројекту број ПС0445-01 из маја 2022. године, на 
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паркиралишту из тачке V. подтачка 125. према Пројекту 
број ПС0430-01 из маја 2022. године, као и на свим парки-
ралиштима у тачки VI. важи и дневна карта, у свему према 
саобраћајној сигнализацији из наведених пројеката.

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 1.12.2022. 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-34-7807/2022
22.11.2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Ђорђе Басарић, с. р.
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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

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

1105 Решење о изменама Решења о Програму 
 инвестиционих активности за установе 
 културе чији је оснивач Град Нови Сад 
 за 2022. годину 2863

1106 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о изменама Програма одржавања јавних 
 зелених површина за 2022. годину 2866

1107 Решење о образовању и именовању пре-
 дседника, заменика председника, члано-
 ва и заменика чланова Комисије за при-
 бављање непокретности у јавну својину 
 Града Новог Сада непосредном погодбом 
 путем размене са инвеститором OZ REAL 
 COMPANY DOO NOVI SAD 2866

1108 Решење о измени Решења о образовању 
 и именовању председника и чланова 
 Стручног тима за праћење израде и реа-
 лизације саобраћајне студије Града Новог 
 Сада „АНАЛИЗА И РЕВИЗИЈА СМАРТ 
 ПЛАНА“ 2867

1109 Решење о продужењу дужности в.д. на-
 челника Градске управе за финансије
 (ПРПА СЛОБОДАН) 2867

1110 Решење о продужењу дужности в.д. за-
 меника начелника Градске управе за 
 финансије (ЋОРОВИЋ НАТАША) 2868

1111 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за образовање
 (НИКОЛА КРСТИЋ) 2868

1112 Решење о продужењу дужности в.д. за-
 меника начелника Градске управе за 
 привреду (КОЧИЋ СМИЉАНА) 2869

Градоначелник

1113 Решење о давању сагласности на Пра-
 вилник о изменама и допуни Правилника 
 о организацији и систематизацији посло-
 ва у Установи за културу и образовање 
 Културни центар „Младост“, Футог 2869

1114 Решење о изменама Решења о образо-
 вању и именовању координатора, заме-
 ника координатора и чланова Тима за 
 спровођење Регионалног програма стам-
 беног збрињавања избеглица   2870

Градска управа за саобраћај и путеве

1115 Решење о измени Решења о одређива-
 њу посебних паркиралишта на терито-
 рији Града Новог Сада 2870


