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На основу члана 2. став 1. Одлуке о прибављању 

непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем 
изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град 
Нови Сад, новог моста преко Дунава на стубовима нека-
дашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 51/21 и 58/21) Градско веће 
Града Новог Сада, на 24. седници, одржаној 29. децембра 
2022. године, доноси

ПРОГРАМ 
ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ОД 
ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД, 

НОВОГ МОСТА ПРЕКО ДУНАВА НА 
СТУБОВИМА НЕКАДАШЊЕГ МОСТА 
ФРАНЦА ЈОЗЕФА У НОВОМ САДУ 

ЗА 2023. ГОДИНУ

I. Утврђује се Програм изградње објекта јавне намене 
од посебног значаја за Град Нови Сад, новог моста преко 
Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа 
у Новом Саду за 2023. годину (у даљем тескту: Програм).

II.  За реализацију Програма планирана су средства у 
буџету Града Новог Сада, у укупном износу од 40.000.000,00 
динара, и то:

Р.бр. Програмска позиција Планирани износ 
за 2023. год. 

1.

Изградња новог моста 
преко Дунава на стубовима 
некадашњег моста Франца 

Јозефа у Новом Саду

40.000.000,00 динара

III. Средства из тачке II. овог програма планирана су у 
оквиру разела 24. глава 24.01. Градска управа за грађе-
винско земљиште и инвестиције, и то за функцију 451, 
Програм 3: Локални економски развој, 1501-7001 Пројекат: 
Изградња новог моста преко Дунава на стубовима нека-
дашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду, од чега из 
извора финансирања 01 Општи приходи и примања из 
буџета, у износу од 20.000.000,00 динара, и из извора 
финансирања 07 Трансфери од других нивоа власти, у 
износу од 20.000.000,00 динара.

IV. Задужује се Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције (у даљем тексту: Градска управа) за реали-
зацију овог програма.

V. Градска управа је дужна да овај програм реализује у 
складу са прописима који уређују јавне набавке и буџетски 
систем.

VI. Градска управа подноси Градском већу Града Новог 
Сада годишњи извештај о реализацији Програма. 

VII. Овај програм ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу Града Новог Сада'', а 
примењиваће се од 1. јануара 2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 021-7/2022-2381-3-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу тачке IV. став 3. Одлуке о Пројекту „Нови Сад 

– град младих, Србија – земља младих“ („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 55/20), и члана 67. тачка 48. Ста-
тута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада на 24. седници од  29. 
децембра 2022. године, доноси

ПРОГРАМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „НОВИ САД 

– ГРАД МЛАДИХ, СРБИЈА – ЗЕМЉА 
МЛАДИХ“ У 2023. ГОДИНИ

1. Програмом реализације Пројекта „Нови Сад – град 
младих, Србија – земља младих“ у 2023. години (у даљем 
тексту: Програм), утврђујe се износ средстава из буџета 
Града Новог Сада за 2023. годину за реализацију овог 
програма, као и мере којима ће се реализовати.

2. Средства за реализацију Програма планирана су у 
буџету Града Новог Сада за 2023. годину у укупном износу 
од 46.000.000,00 динара, у оквиру Пројекта Нови Сад град 
младих – Србија земља младих (шифра 1301-4013).

3. Средства из тачке 2. Програма распоредиће се путем 
јавног конкурса који ће расписати Градска управа за спорт 
и омладину – Канцеларија за младе, и то за финансирање:
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(1) Програма савеза удружења младих и/или удружења за младе којима се реализују следеће мере:

1. Јачање капацитета младих за активно учешће у 
друштву, а посебно у процесима доношења одлука 
које се тичу младих

1.1. Обезбедити подршку за друштвени активизам мла-
дих у оквиру неформалних група

1.2. Информисати и едуковати младе за активно учешће 
у друштву и већу партиципацију у процесима 
доношења одлука, кроз програме неформалног 
образовања, омладинског рада и вршњачке 
едукације

1.3. Подржати активно укључивање младих из приград-
ских насеља у друштво и развијати њихове компе-
тенције

2. Организовање и партиципацијa младих у друштвеним 
токовима, који ће им омогућити да постану активни 
грађани

2.1. Подржати активности представничких тела ученика, 
студената и промовисати значај активног учешћа 
младих кроз њихов рад

2.2. Подржати умрежавање и пружање континуиране 
подршке субјектима омладинске политике ка већем 
учешћу младих у друштву

2.3. Развијати волонтерски рад и промовисати његов 
значај међу младима

3.  Подршкa различитости и инклузивности

3.1. Оснажити и укључити младе из осетљивих катего-
рија у друштво

3.2. Пружити континуирану подршку пружаоцима услуга 
за младе из осетљивих категорија  

3.3. Унапредити међусекторску сарадњу пружаоца 
услуга за младе из осетљивих категорија

4. Слављење енергије младих - култура и слободно 
време младих

4.1. Реализовати активности које доприносе личном раз-
воју младих 

4.2. Подстицати младе да креирају програме за квали-
тетно провођење слободног времена

4.3. Реализација активности из области културе и 
слободног времена које су креиране према потре-
бама младих

(2) Пројеката удружења младих, удружења за младе и њихових савеза којима се врши мониторинг и евалуација 
програма из подтачке (1) ове тачке.

4. Програм се реализује у складу са одлуком којом се 
уређује остваривање потреба и интереса младих у облас-
тима омладинског сектора на територији Града Новог Сада.   

5. Надзор над спровођењем Програма обавља Градска 
управа за спорт и омладину - Канцеларија за младе. 

6. Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија 
за младе подноси  Градском већу Града Новог Сада 
годишњи извештај о реализацији Програма.

7. Програм објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-2/2022-198-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 35. став 2. Одлуке о правима на финан-

сијску подршку породици са децом ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 68/17, 42/18, 58/19, 54/20 и 61/22), Градско 
веће Града Новог Сада, на 24. седници од 29. децембра 
2022. године, доноси

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ 
ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА БИОМЕДИЦИНСКИ 

ПОТПОМОГНУТО ОПЛОЂЕЊЕ
Члан 1.

У Правилнику о ближим условима, начину и поступку 
за остваривање права на накнаду дела трошкова за био-
медицински потпомогнуто оплођење („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 27/20 и 47/21) у члану 1. речи : „(вантелесна 
оплодња)“ бришу се.



30. децембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 67 – страна 3763.    

После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Биомедицински потпомогнуто оплођење из става 1. 

овог члана подразумева:
1. фазу стимулације (терапија),
2. фазу аспирације и културе ембриона, 
3. завршну фазу (ембриотрансфер)“.

Члан 2.
Члан 6. мења се и гласи:
„Средства за накнаду дела трошкова за БМПО из буџета 

Града Новог Сада, највише до износа од 320.000,00 динара, 
преносе се здравственој установи, на основу решења о 
признавању права на накнаду дела трошкова које доноси 
Градска управа:

- према рачуну који здравствена установа доставља 
Градској управи, за сваког корисника појединачно, 
након обављеног поступка БМПО, или

- авансно до 50% износа из става 1. овог члана, на захтев 
здравствене установе, у складу са уговором који Град-
ска управа закључује са здравственом установом за 
сваку буџетску годину.

Захтев из става 1. алинеја друга овог члана садржи и 
обавештење, односно изјаву здравствене установе да је 
код корисника започета нека од фаза у поступку  БМПО, у 
складу са чланом 1. став 2. овог правилника.

По извршеној услузи за коју су здравственој установи 
средства пренета авансно, здравствена установа доставља 
Градској управи рачун према стварним трошковима, умањен 
за износ аванса.

Средства из става 1. овог члана преносе се по редоследу 
достављања рачуна из става 1. о ог члана.“

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 3077/2022-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 128. став 2. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са одредбом главe II. алинеја трећа, Решења о образовању 
и именовању председника, заменика председника и чланова 
Међусекторског радног тела за подршку подстицајном 
родитељству и развоју деце на територији Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/21), у 
циљу реализације пројекта „Подршка локалним самоупра-
вама за ширење добрих политика и пракси подршке роди-
тељству“ који спроводи Стална конференција градова и 
општина Србије – Савез градова и општина Србије а ради 
јачања система подршке родитељима/старатељима, Град-
ско веће Града Новог Сада, на 24. седници од 29. децембра 
2022. године, утврђује: 

МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОДРШКЕ 
ПОДСТИЦАЈНОМ РОДИТЕЉСТВУ И 

РАНОМ РАЗВОЈУ ДЕЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
I. У циљу реализације пројекта „Подршка локалним 

самоуправама за ширење добрих политика и пракси 
подршке родитељству“ који спроводи Стална конференција 
градова и општина Србије – Савез градова и општина Србије 
у сарадњи са УНИЦЕФОМ, Мерама за унапређење подршке 
подстицајном родитељству и раном развоју децe за 2023. 
годину, дефинисане су неке од мера и активности које се 
односе на подршку родитељима и деци, предложене од 
стране чланова Међусекторског радног тела за подршку 
подстицајном родитељству и развоју деце на територији 
Града Новог Сада и то: 

1. Центар за социјални рад Града Новог Сада

1.1. МЕРА: „ПОРОДИЧНИ КОМПАС“
 Наведена мера се спроводи у циљу пружања подршке 

породици кроз едукативни и саветодавни рад, оснаживања, 
неговања независности и способности родитеља  да брину 
о деци, превенирања запостављања, занемаривања и 
злостављања деце, социјалног укључивањa и побољшањa 
квалитета живота грађана. 

Превентивна мера је иновативна, није се раније спро-
водила. Планирају се специјализовани програми који нуде 
другачији оквир у социјалној заштити, односно стручни рад 
се базира на превентивни програм родитељства како би 
се превенирале могуће потешкоће у родитељству.
1.2.  Активности у оквиру предложене мере су следеће: 

1.2.1. Креирање превентивних програма за спреча-
вање вршњачког насиља, раног напуштања 
основних школа, склапање раних бракова, 

1.2.2. Пружање појединачних, саветодавних услуга 
родитељима, 

1.2.3. Заједнички излети,  
1.2.4. Породични сарадник, посета и рад са поро-

дицом у њеном дому,  
1.2.5. Креирање превентивних програма за подсти-

цајно родитељство и имплементација про-
грама бриге о родитељима, недељне поро-
дичне консултације, савети и подршка,

1.2.6. Отворена дискусиона група,
1.2.7. Родитељско дружење, комшијски сусрети, 

породично слободно време, савети и подршка,
.2.8. Радионице за родитеље, постављање гра-

ница, „Без шаке“ - ненасилно решавање 
сукоба партнера за сарадњу, 

1.2.9. Мали биоскоп (задњи петак у месецу),
1.2.10. Излет Мала авантура – пловидба Дунавом.
Задужује се Градска управа за социјалну и дечију 
заштиту, дау складу са законом и другим прописима, 
прати реализацијунаведене мере. 
Задужује се Центар за социјални рад Града Новог 
Сада да Градској управи за социјалну и дечију заштиту 
до 31. јула 2023. године, достави Извештај о 
реализацији наведене мере за првих шест месеци 
2023. године, а за период од 01. августа до 31. децем-
бра 2023. године, најкасније до 29. децембра 2023. 
године.  
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2. Дом здравља „Нови Сад“ 

2.1. МЕРА: „ON-LINE ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА“ 
Наведена мера се спроводи путем on-line едукација, 

односно објављивањем подкаста на друштвеним мрежама, 
You tube  каналу и званичном сајту Дома здравља "Нови 
Сад", са циљем оснаживања родитељских улога у раном 
развоју (узраст до 3 године) кроз равноправно укључивање 
оба партнера и повећања обухвата родитеља оn-line еду-
кацијама. Школа родитељства треба да резултира едуко-
ваним родитељима за пружање емоционалне и когнитивне 
стимулације детету и помагање у развоју самосталности 
детета.

2.2.  Активности у оквиру предложене мере су следеће: 
2.2.1.  Састанци тима on-line Школе родитељства,  
2.2.2.   Израда програма рада on-line Школе роди-

тељства за 2023. годину, 
2.2.3.    Припрема едукатора за спровођење on-line еду-

кација,
2.2.4.  Обавештавање родитеља о раду on-line Школе 

родитељства, 
2.2.5.  Реализација on-line едукација путем снимања 

и објављивања подкаста,  
2.2.6.   Евалуација рада on-line Школе родитељства 

за 2023. годину. 

Средства за реализацију мере „Оn-line Школа роди-
тељства“ за унапређење подршке подстицајном роди-
тељству и раном развоју деце користиће се за: 

1. Реализација програма Школе родитељства за 2023. 
годину
1.1.  услуге снимања подкаста (60.000,00 динара),
1.1.1.  снимање подкаста,
1.1.2.  обрада звука и слике и њихово синхронизо-

вање,
1.1.3.  монтажа,
1.1.4.  одржавање профила на You tube и друштве-

ним мрежама,
1.2.  хонорари,
1.2.1.  руководилац пројекта (20.000,00 динара),
1.2.2.  координација активности и евалуација пројекта
 (40.000,00 динара),
1.2.3.  предавачи (80.000,00) динара.

 Задужује се Градска управа за здравство, да у складу 
са законом и другим прописима, прати реализацију 
наведене мере.

 Задужује се Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад да 
Градској управи за здравство до 31. јула 2023. године, 
достави Извештај о реализацији наведене мере за 
првих шест месеци 2023. године, а за период од 01. 
августа до 31. децембра 2023. године, најкасније до 
29. децембра 2023. године.  

3. Предшколска установа „Радосно детињство“ 

3.1. МЕРА: „ПРЕВЕНЦИЈА И КОРЕКЦИЈА ГОВОРНО-
      ЈЕЗИЧКИХ СМЕТЊИ  ДЕЦЕ РАНОГ УЗРАСТА“

Наведена мера се спроводи у циљу превенције и коре-
кције говорно-језичких сметњи деце раног узраста, укљу-

чивањем студената са Медицинског факултета - Катедра 
за специјалну рехабилитацију и едукацују у сарадњи са 
постојећим логопедима Предшколске установе „Радосно 
детињство“ Нови Сад, за скенирање броја деце којој је 
потребна подршка, превентивна и корективна услуга лого-
педа, односно процена и интервенција, као и јачање роди-
тељских компетенција о значају развоја говора на раном 
узрасту деце кроз обуке родитеља за одговорну стимула-
цију детета у когнитивном, социо-емоционалном и мото-
ричком развоју као један од предуслова за правилан развој 
говора деце раног узраста, обука родитеља о значају пра-
вилне исхране на раном узрасту деце, као предуслов за 
правилан развој говорно-језичког апарата детета. 

3.2. Активности у оквиру предложене мере су следеће: 

3.2.1.  Скенирање присутности говорно-језичких сметњи 
код деце уписане у Предшколску установу 
"Радосно детињство" Нови Сад за узраст 2018. 
годиште, 

3.2.2.   Превенција и корекција говорно-језичких сметњи 
код деце уписане у Предшколску установу 
"Радосно детињство" Нови Сад за узраст 2018. 
годиште,

3.2.3.  Јачање родитељских компетенција о значају раз-
воја говора на раном узрасту деце,

 3.2.4.  Обука родитеља о значају правилне исхране на 
раном узрасту деце, као предуслов за правилан 
развој говорно-језичког апарата детета, 

3.2.5. Ажурирање сајта Предшколске установе "Радосно 
детињство" Нови Сад. 

Задужује се Градска управа за образовање, да у 
складу са законом и другим прописима, прати 
реализацију наведене мере.
Задужује се Предшколска установа „Радосно 
детиљство“ Нови Сад да Градској управи за 
образовање до 31. јула 2023. године, достави 
Извештај  о реализацији наведене мере за први 
шест месеци 2023. године, а за период од 01. авгу-
ста до 31. децембра 2023. године, најкасније до 29. 
децембра 2023. године.  

II. Средства за реализацију мера за унапређење подршке 
подстицајном родитељству и раном развоју деце за 2023. 
годину, планирају се у следећим износима:  

1. За активности наведене у глави I, тачка 1. подтачка 
1.2. опредељена су средства у износу од 2.884.000,00 
динара за 2023. годину.

2. За активност наведену у глави I, тачка 2. подтачка 
2.2.5. опредељена су средства у износу од 200.000,00 
динара за 2023. годину.

III. Задужују се Градска управа за социјалну и дечију 
заштиту, Градска управа за здравство и Градска управа за 
образовање, да у оквиру својих финансијских планова при-
хода и примања и расхода и издатака за 2023. годину, у 
складу са законом и другим прописима и у оквиру своје 
надлежности, обезбеде средства за реализацију наведених 
мера за унапређење подршке подстицајном родитељству 
и раном развоју деце наведених у глави II. Мера за уна-
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пређење подршке подстицајном родитељству и раном 
развоју деце за 2023. годину. 

IV. Ове мере објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 2957/2022-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1349
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 23. 
седници одржаној 27. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Програма 
рада Установе за културу и образовање Културни центар 
„Младост“, Футог за 2022. годину, коју је Управни одбор 
Установе за културу и образовање Културни центар „Мла-
дост“, Футог донео на 179. седници одржаној 27. децембра 
2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2021-329/4-II
27. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1350
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 23. 
седници одржаној 27. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Програма 
рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2022. 
годину, коју је Управни одбор Културног центра Нoвог Сада, 
Нови Сад донео на седници одржаној 27. децембра 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2021-327/5-II
27. децембар 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.

1351
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 23. 
седници одржаној 27. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Програма 

рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2022. 
годину, коју је Управни одбор Градске библиотеке у Новом 
Саду, Нови Сад донео на 6. седници одржаној 27. децембра 
2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2021-321/4-II
27. децембар 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.

1352
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 23. 
седници одржаној 27. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-

ког плана Установе за културу и образовање Културни 
центар „Младост“, Футог за 2022. годину, коју је Управни 
одбор Установе за културу и образовање Културни центар 
„Младост“, Футог донео на 179. седници одржаној 27. децем-
бра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2021-249/4-II
27. децембар 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.
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1353
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 23. 
седници одржаној 27. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-
ког плана Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 
2022. годину, коју је Управни одбор Градске библиотеке у 
Новом Саду, Нови Сад донео на 6. седници одржаној 27. 
децембра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2021-241/4-II
27. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1354
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 23. 
седници одржаној 27. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијс-
ког плана Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2022. 
годину, коју је Управни одбор Културног центра Новог Сада, 
Нови Сад донео на седници одржаној 27. децембра 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2021-247/5-II
27. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1355
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 23. седници 
одржаној 27. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Предлог одлуке о расписивању 
и спровођењу Јавног конкурса за избор кандидата за дирек-
тора “Новосадског позоришта - Újvidéki Színház“, Нови Сад 
број 44 који је утврдио Управни одбор “Новосадског позо-
ришта - Újvidéki Színház“, Нови Сад на 14/22 седници одр-
жаној 27. децембра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2022-357-II
27. децембар 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.

1356
На основу члана 11. Одлуке о правима на финансијску 

подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 68/17, 42/18, 58/19, 54/20 и 61/22) Градско веће 
Града Новог Сада, на 24. седници од 29. децембра 2022. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НОВЧАНЕ 
ПОМОЋИ ЗА ПРВО ДЕТЕ, НОВЧАНЕ 

ПОМОЋИ ЗА ТРОЈКЕ, НОВОГОДИШЊЕ 
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ, НОВОГОДИШЊЕГ 
ПОКЛОНА И НОВЧАНОГ ПОКЛОНА 

ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА, ЗА 2023. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђују се номинални износи новчане 
помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, нового-
дишње новчане помоћи, новогодишњег поклона и новчаног 
поклона поводом Дана Града.

II. Новчана помоћ за прво дете из тачке I. овог решења 
износи 50.000,00 динара.

III. Новчана помоћ за тројке из тачке I. овог решења 
износи 200.000,00 динара.

IV. Новогодишња новчана помоћ из тачке I. овог решења 
износи 200.000,00 динара.

V. Новогодишњи поклон из тачке I. овог решења износи 
300.000,00 динара. 

VI. Новчани поклон поводом Дана Града из тачке I. овог 
решења износи 300.000,00 динара.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 2970/2022-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.



30. децембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 67 – страна 3767.    

1357
На основу члана 6. став 3. Правилника о ближим усло-

вима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова 
за услугу личног пратиоца детета ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 62/19 и 35/22) Градско веће Града Новог 
Сада, на 24. седници од 29. децембра 2022.  године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ДЕЦЕ ЗА КОЈУ 
СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ НАКНАДА ТРОШКОВА 
ЗА УСЛУГУ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕТЕТА, 

ЗА 2023. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се број деце за коју се обез-
беђује накнада трошкова за услугу личног пратиоца детета, 
за 2023. годину.

II. Накнада трошкова за услугу из тачке I. овог решења 
обезбеђује се за највише 500 деце.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 2967/2022-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.

1358
На основу члана 67. тачка 13. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са чл. 5. став 2. и 158. став 2. Закона о запосленима у 
јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 113/17, 95/18, 
86/19, 157/20 и 123/21), Градско веће Града Новог Сада на 
24. седници од 29. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I

Даје се сагласност на Предлог правилника о раду Турис-
тичке организације Града Новог Сада, који је утврдио 
Управни одбор Туристичке организације Града Новог Сада 
на 142. електронској седници, одржаној 19. децембра 2022. 
године.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 3-941/2022-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.

1359
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 24. 
седници одржаној 29. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Музеја Града 
Новог Сада, Петроварадин за 2023. годину, коју је Управни 
одбор Музеја Града Новог Сада, Петроварадин донео на 
V седници одржаној 29. децембра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2022-289-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1360
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 24. 
седници одржаној 29. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Градске 
библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2023. годину, коју 
је Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови 
Сад  донео на 7. седници одржаној 29. децембра 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2022-290-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1361
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 24. 
седници одржаној 29. децембра 2022. године, доноси
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РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Историјског 
архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2023. годину, коју 
је Управни одбор Историјског архива Града Новог Сада, 
Нови Сад донео на 7. седници одржаној 29. децембра 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2022-291-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1362
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 24. 
седници одржаној 29. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Завода за 
заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад 
за 2023. годину, коју је Управни одбор Завода за заштиту 
споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад донео на 
11. седници одржаној 29. децембра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2022-292-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1363
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 24. 
седници одржаној 29. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план “Новосад-
ског позоришта - Újvidéki Színház“, Нови Сад за 2023. годину, 
коју је Управни одбор “Новосадског позоришта - Újvidéki 
Színház“, Нови Сад донео на 15/22 седници одржаној 29. 
децембра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2022-293-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1364
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 24. 
седници одржаној 29. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Позоришта 

младих, Нови Сад за 2023. годину, коју је Управни одбор 
Позоришта младих, Нови Сад донео на 5. седници одржа-
ној 29. децембра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2022-294-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1365
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 24. 
седници одржаној 29. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Стеријиног 

позорја, Нови Сад за 2023. годину, коју је Управни одбор 
Стеријиног позорја, Нови Сад донео на XIII седници одр-
жаној 29. децембра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2022-295-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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1366
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 24. 
седници одржаној 29. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Културног 
центра Новог Сада, Нови Сад за 2023. годину, коју је 
Управни одбор Културног центра Новог Сада, Нови Сад 
донео на седници одржаној 29. децембра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2022-296-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1367
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 24. 
седници одржаној 29. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Установе 
за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2023. 
годину, коју је Управни одбор Установе за израду таписерија 
„Атеље 61“, Петроварадин донео на 4. седници одржаној 
29. децембра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2022-297-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1368
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 24. 
седници одржаној 29. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Установе 
за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог 
за 2023. годину, коју је Управни одбор Установе за културу 
и образовање Културни центар „Младост“, Футог донео на 
180. седници одржаној 29. децембра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2022-298-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1369
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 24. 
седници одржаној 29. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Установе 
за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач 
за 2023. годину, коју је Управни одбор Установе за културу 
и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач донео на 7. 
седници одржаној 29. децембра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2022-299-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1370
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 24. 
седници одржаној 29. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1.  ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Културног 
центра „Руменка“, Руменка за 2023. годину, коју је Управни 
одбор Културног центра „Руменка“, Руменка донео на 12. 
седници одржаној 29. децембра 2022. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2022-300-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1371
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 24. 
седници одржаној 29. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Новосадског 
дечијег културног центра, Нови Сад за 2023. годину, коју 
је Управни одбор Новосадског дечијег културног центра, 
Нови Сад донео на 5. седници одржаној 29. децембра 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2022-301-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1372
На основу члана 28. став 3. Одлуке о установама културе 

чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/22), Градско веће Града Новог Сада на 24. 
седници одржаној 29. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Мађарског 
културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi 
Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék  за 2023. годину, 
коју је Управни одбор Мађарског културног центра „Петефи 
Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési 
Központ Újvidék донео на 2. седници одржаној 29. децембра 
2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2022-302-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1373
На основу члана 6. став 3. Правилника о ближим усло-

вима и поступку за остваривање права на накнаду трошкова 
за услугу персоналне асистенције ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 63/19, 32/20, 49/20, 22/21, 32/21, 36/21 - 
испр. и 39/21) Градско веће Града Новог Сада, на 24. сед-
ници од 29. децембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА КОРИСНИКА 

УСЛУГЕ ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ ЗА 
КОЈЕ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ НАКНАДА 

ТРОШКОВА, И БРОЈА КОРИСНИКА КОЈИ 
МОГУ ДА ОСТВАРЕ ПРАВО НА НАКНАДУ 
ТРОШКОВА ЗА УВЕЋАН БРОЈ ЧАСОВА 

ПЕРСОНАЛНЕ АСИСТЕНЦИЈЕ, 
ЗА 2023. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се број корисника услуге пер-
соналне асистенције за које се обезбеђује накнада трош-
кова, и број корисника који могу да остваре право на накнаду 
трошкова за увећан број часова персоналне асистенције,  
за 2023. годину.

II. Накнада трошкова за услугу из тачке I. овог решења 
обезбеђује се за највише 41 корисника.

III. Право на накнаду трошкова за увећан број часова 
персоналне асистенције из тачке I. овог решења може да 
оствари највише пет корисника.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 2968/2022-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1374
На основу члана 28. Одлуке о правима на финансијску 

подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 68/17, 42/18, 58/19, 54/20 и 61/22), Градско веће 
Града Новог Сада,  на 24. седници  од  29. децембра 2022.  
године,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА УЧЕНИКА И 

СТУДЕНАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА 
ПОМОЋ У ШКОЛОВАЊУ И НОМИНАЛНИ 

ИЗНОС ПОМОЋИ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. Право на помоћ у школовању, које се реализује путем 
Српског привредног друштва Фондације "Привредник", 
Нови Сад, оствариће 80 ученика и студената, из средстава 
буџета Града Новог Сада у 2023. години. 

2. Номинални износ помоћи из тачке 1. овог решења 
утврђује се у износу од  11.110,00 динара месечно, по 
кориснику.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 2969/2022-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1375
На основу члана 128. став 2. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са одредбом главe II. алинеја трећа, Решења о образовању 
и именовању председника, заменика председника и чланова 
Међусекторског радног тела за подршку подстицајном 
родитељству и развоју деце на територији Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/21), у 
циљу реализације пројекта „Подршка локалним самоупра-
вама за ширење добрих политика и пракси подршке роди-
тељству“ који спроводи Стална конференција градова и 
општина Србије – Савез градова и општина Србије а ради 
јачања система подршке родитељима/старатељима, Град-
ско веће Града Новог Сада, на 24. седници од 29. децембра 
2022. године, утврђује: 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

ПОДРШКЕ ПОДСТИЦАЈНОМ 
РОДИТЕЉСТВУ И РАНОМ РАЗВОЈУ ДЕЦЕ 

I.  У Мерама за унапређење подршке подстицајном роди-
тељству и раном развоју децe („Службени лист Града Новог 

Сада“, број 50/21), у наслову акта, после речи: „раном раз-
воју деце“, додају се речи: „за 2022. годину“.

II. У глави I. после речи: „раном развоју деце“, додају се 
речи: „за 2022. годину“.

III. У глави II. после речи: „раном развоју деце“, додају 
се речи: „за 2022. годину“.

У тачки 3. став 2. после речи: „у износу од 200.000,00 
динара за 2022. годину“ запета се замењује тачком, а речи: 
„200.000,00 динара за 2023. годину и 200.000,00 динара за 
2024. годину.“ бришу се. 

IV. У глави III. после речи: „раном развоју деце.“, додају 
се речи: „за 2022. годину.“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 2957/2022-1-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1376
На основу члана 67. тачка 41. Статута Града Новог Сада   

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада на 24. седници од 29. децембра 
2022. године доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ 

ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „РАДОСНО 
ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД У 2023. ГОДИНИ

I. Овим решењем утврђује се економска цена програма 
васпитања и образовања по детету у Предшколској установи 
„Радосно детињство“ Нови Сад (у даљем тексту: економска 
цена по детету).

II. Економска цена по детету нa гoдишњeм нивoу утврђуje 
сe нa oснoву свих пројектованих рaсхoдa кojи ће чинити 
структуру eкoнoмскe цeнe у 2023. години, нa oснoву брoja 
уписaнe дeцe у радној 2022/2023 години, кoригoвaнoг сa 
прoсeчнoм присутнoшћу дeцe, и то:

Укупни пројектовани расходи на 
годишњем нивоу за 2023. годину Број уписане деце Просечна присутност деце Годишња цена по детету

3.889.170.481,89       17.360 12465 312.007
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III. Месечна економска цена по детету за облике рада 
у целодневном трајању од 11 часова износи 26.000,00 
динара, а утврђена је дељењем економске цене по детету 
на годишњем нивоу из тачке II. овог решења са бројем 12.

Месечна економска цена по детету за облике рада у 
полудневном трајању од четири часа износи 9.455,00 
динара, а утврђена је дељењем месечне економске цене 
по детету из става 1. ове тачке са бројем 11 и множењем 
са бројем четири.

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем 
месечне економске цене по детету из ст. 1. и 2. ове тачке 
са бројем радних дана у месецу.

IV. У месечној економској цени по детету из тачке III. 
овог решења корисник услугe боравка детета у Предшкол-
ској установи "Радосно детињство" Нови Сад учествује у 
износу од 20%, и то:

- за облике рада у целодневном трајању од 11 часова 
за дете узраста од шест месеци до припремног предш-
колског програма, у износу од 5.200,00 динара;

- за облике рада у полудневном трајању од четири часа 
за дете узраста од шест месеци до припремног предш-
колског програма, у износу од 1.891,00 динарa;

- за  облике рада у целодневном трајању од 11 часова 
за дете које похађа припремни предшколски програм, 
у износу од 4.766,00 динара. 

V. Појединачно учешће корисника услугe боравка детета 
у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад 
утврђује се у складу са законом и прописима Града Новог 
Сада.

VI. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Новог Сада“, а примењиваће се од 1. јануара  2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2022-785-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1377
На основу члана 67. тачка 48. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), а у вези 
са чланом 32. Закона о добровољном ватрогаству ("Служ-
бени гласник РС", број 87/18), на предлог Градоначелника 
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 24. 
седници од 29. децембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О  ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА 
СЕ ПОДСТИЧЕ РАЗВОЈ ДОБРОВОЉНОГ 
ВАТРОГАСТВА И РАД ДОБРОВОЉНИХ 
ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА И САВЕЗА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

У 2023. ГОДИНИ

 Члан 1. 

Овим решењем утврђује се финансирање програма 
којима се подстиче развој добровољног ватрогаства и рад 
добровољних ватрогасних друштава и савеза на територији 
Града Новог Сада у 2023. години (у даљем тексту: програм), 
а који су од интереса за Град Нови Сад (у даљем тексту: 
Град). 

Члан 2. 

Средства за финансирање програма обезбеђена су у 
буџету Града Новог Сада за 2023. годину, у износу од 
10.000.000,00 динара, у Разделу 04 - Градска управа за 
комуналне послове.

Члан 3. 

Средства из члана 2. овог решења користиће се за 
финансирање програма у оквиру којих ће се спроводити 
превентивне и оперативне активности у вези заштите од 
пожара и послови који су од интереса за спасавање и без-
бедност људи и имовине и подстицаја рада добровољних 
ватрогасних друштава и савеза, стручно оспособљавање 
и усавршавање кадрова у добровољном ватрогаству, орга-
низовање стручних трибина, смотри и такмичења у области 
добровољног ватрогаства , афирмације добровољног ватро-
гаства међу младима, као и друге активности од интереса 
за Град.

Члан 4.  

Средства из члана 2. овог решења додељиваће се за 
програме добровољних ватрогасних друштава и савеза 
који испуњавају услове прописане Законом о добровољном 
ватрогаству за рад добровољних ватрогасних друштава и 
савеза, а након спровeденог јавног конкурса. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује Градо-
начелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначел-
ник) на предлог Градске управе за комуналне послове (у 
даљем тексту: Градска управа).

Јавни конкурс се расписује на основу годишњег плана 
расписивања јавних конкурса који доноси Градска управа. 

Јавни конкурс се спроводи у складу са прописима којима 
се уређује додела средстава за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма 
од јавног интереса које реализују удружења.

Члан 5. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за стручну оцену про-
грама којима се подстиче развој добровољног ватрогаства 
и рад добровољних ватрогасних друштава и савеза на 
територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија), 
коју образује и именује Градоначелник. 

Решењем о образовању Комисије утврђују се задаци, 
састав и број чланова, као и друга питања од значаја за 
рад Комисије. 

Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града 
Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће) на предлог 
Комисије.

Члан 6. 

Пријава на јавни конкурс се подноси Градској управи на 
посебном обрасцу који је саставни део јавног конкурса. 
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Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс, 
Комисија неће разматрати. 

Члан 7. 

Добровољним ватрогасним друштвима и савезима одо-
брена средства по јавном конкурсу преносиће се на основу 
уговора о реализацији и спровођењу програма. 

Уговор из става 1. овог члана закључиће се између 
добровољних ватрогасних друштава и савеза којима се 
одобре средства по јавном конкурсу и Градске управе, у 
року од 15 дана од дана доношења одлуке о избору про-
грама.

Члан 8.

За реализацију овог решења задужује се Градска управа.
Добровољна ватрогасна друштва и савези којима сe 

преносе средства за реализацију и спровођење програма 
из члана 5. став 3. овог решења дужна су да Градској управи 
достављају периодичне и завршне финансијске извештаје. 

Периодичне извештаје о реализацији програма са одго-
варајућом документацијом добровољна ватрогасна друштва 
и савези Градској управи достављају једном месечно, 
најкасније до 15. у текућем месецу за претходни месец. 

Завршне извештаје о реализацији програма са одгова-
рајућом документацијом добровољна ватрогасна друштва 
и савези Градској управи достављају у року од 30 дана од 
дана завршетка реализације програма. 

Члан 9.

Добровољна ватрогасна друштва и савези, којима се 
средства одобре по јавном конкурсу, у изузетним ситуа-
цијама, могу да траже сагласност од Градског већа за пре-
расподелу средстава за реализацију планираних активности 
у оквиру одобреног програма. 

Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити 
повећање расхода који се односе на људске ресурсе. 

Прерасподела средстава се може извршити тек након 
добијања писмене сагласности од Градског већа. 

Члан 10. 

Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
примењиваће се од 1. јануара 2023. године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2022-485-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1378
На основу члана 11. став 3. Одлуке о одржавању 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), Град-
ско веће Града Новог Сада на 24. седници од 29. децембра 
2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
УКЛАЊАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм уклањања комунал-
ног отпада Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови 
Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног кому-
налног предузећа “Чистоћа“ Нови Сад, донео на 58. седници 
одржаној 15. новембра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2022-427-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 4. став 4. Правилника о методологији 

формирања цене услуге смештаја у прихватилиште и при-
хватну станицу за одрасла и стара лица и учешћу корисника 
у трошковима услуге  ("Службени лист Града Новог Сада", 
бр. 11/16 и 2/21), Градско веће Града Новог Сада, на 24. 
седници од 29. децембра 2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ 
ПРИВРЕМЕНОГ СМЕШТАЈА  У 

ПРИХВАТИЛИШТЕ И ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ 
ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА У ОКВИРУ  
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА „НОВИ САД“ 

1. Утврђује се цена услуге привременог смештаја у При-
хватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица 
у оквиру Геронтолошког центра „Нови Сад“ у месечном 
износу од  65.500,00 динара, просечно по кориснику.

2. Цена за један дан услуге из тачке 1. овог решења 
утврђује се дељењем месечне цене просечно по кориснику 
са бројем радних дана у месецу.

3. Даном почетка примене овог решења, престаје да 
важи Решење о утврђивању цене услуге привременог 
смештаја у Прихватилиште и прихватну станицу за одрасла 
и стара лица у оквиру Геронтолошког центра „Нови Сад“ 
(„Службени лист Града Новог Сада“ број 28/16).

4. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада", a примењиваће се од 1. јануара 2023. године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 2918/2022-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 13. став 2. Правилника о нормативима 

и стандардима за обављање послова помоћи у кући, кри-
теријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу 
корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући  
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/10, 26/10 и 
35/18), Градско веће Града Новог Сада, на 24. седници  од  
29. децембра 2022 године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ЧАСА УСЛУГЕ 

ПОМОЋИ У КУЋИ

1. Утврђује се цена часа услуге помоћи у кући у износу 
од  1.013,00 динара.

2. Цена   услуге   помоћи   у   кући   из   тачке   1.   овог   
решења примењиваће се од 1. јануара 2023. године.

3. Ступањем на снагу  овог  решења  престаје да важи  
Решење  о утврђивању  цене часа  услуге помоћи у кући  
("Службени  лист Града Новог Сада", број 6/20).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 2926/2022-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 20. став 3. Правилника о нормативима 

и стандардима за обављање делатности, критеријумима 
и мерилима за утврђивање цене услугe  дневног боравка 
за одрасла и стара лица ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 18/10, 19/11 и 50/14), Градско веће Града Новог 
Сада, на 24. седници од  29. децембра 2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ 
БОРАВКА ЗА СТАРА И ОДРАСЛА ЛИЦА, У 
МЕСЕЧНОМ ИЗНОСУ ПО КОРИСНИКУ

1. Утврђује се цена услуге дневног боравка за стара и 
одрасла лица, у месечном износу 38.880,00 динара, по 
кориснику.

2. Дневна цена услуге утврђује се дељењем месечне 
цене по кориснику са бројем радних дана у месецу.

3. Даном почетка примене овог решења, престаје да 
важи Решење о утврђивању цене услуге Дневног боравка 
за стара и одрасла лица, у месечном износу по кориснику 
(„Службени лист Града Новог Сада“ број 3/11).

4. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада", a примењиваће се од 1. јануара 2023. године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 2956/2022-II
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, 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 24. седници од 29. децембра 
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 
03. јануара 2023. 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. 
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Имајући у виду да је 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 
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-020-4/2022-88/c
29. децембaр 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, 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 24. седници од 29. децембра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  ВОЈИСЛАВ ЈОКСОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. шефа Службе за заједничке послове, 
почев од 08. јануара  2023. године, до постављења шефа 
Службе за заједничке послове, 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, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Војислав Јоксовић, 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-020-4/2022-88/č
29. децембaр 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, 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 24. седници од 29. децембра 
2022. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. САНДРА СТОЈКОВ, дипломирани економиста, 
постав ља се за в.д. заменика шефа Службе за заједничке 
послове, почев од  01. јануара 2023. године, до постављења 
заменика шефа Службе за заједничке послове, по спрове-
деном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је 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 
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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, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 
службеника на положају, који ће обављати послове начел-
ника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Имајући у виду да Сандра Стојков, дипломирани еко-
номиста, у време постављања за вршиоца дужности има 
статус службеника и положен државни стручни испит, у 
смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-88/ć 
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

Градоначелник

1385
На основу члана 61. став 1. тачка 8. Статута Града Новог 

Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Гра-
доначелник Града Новог Сада, доноси

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О 

УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И 
РАДУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ

Члан 1.

Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању и раду Службе 
за буџетску инспекцију („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 53/2017- у даљем тексту: Служба), престаје да важи 
31. децембра 2022. године.

Члан 2.

Министарство надлежно за послове финансија ће од 
Града Новог Сада преузети запослена лица која су распо-
ређена на радним местима у Служби, као и права, обавезе 
и активне предмете у раду који су у вези са обављањем 
послова буџетске инспекције.

На положај лица која не буду преузета због неиспуња-
вања прописаних услова и лица која одбију преузимање, 
примењиваће се одредбе Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 21/16, 113/17, 
95/18, 114/21, 113/2017 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 
– др. закон, 157/20 – др. закон и 123/21 – др. закон).

Члан 3.

Служба ће најкасније до датума утврђеног за преузимање 
запослених од стране Министарства надлежног за послове 
финансија, права, обавеза и активне предмете у раду, а 
који су у вези са обављањем послова буџетске инспекције 
обавити следеће активности:

- доставити Градоначелнику Града Новог Сада извештај 
о извршеним инспекцијским контролама са налазима 
и мерама за период октобар – децембар 2022. годину,

- објавити на сајту Града Нвог Сада Годишњи извештај 
о раду Службе за буџетску инспекцију Града Новог 
Сада за 2022. годину,

- предати надлежним органима Града, финансијску и 
другу документацију и писмена релевантна и потребна 
за спровођење чињенице о престанку рада Службе.

Члан 4.

Након престанка рада Службе, Служба за заједничке 
послове, која обавља финансијске послове за потребе 
Службе, обавезује се да:

1) изврши финансијске обавезе Службе преузете 
закључно са 31. децембром 2022. године, на терет 
апропријације одобрених буџетом Града Новог Сада 
за 2023. годину у разделу Службе за заједничке 
послове и,

2) припреми и достави надлежним органима Града 
финансијске извештаје Службе за 2022. годину.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу, наредног дана од дана доно-
шења а примењује се од 1. јануара 2023. године, изузев 
члана 3. који се примењује од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 6.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 47-4/2022-229-II
26. децембар 2022. године
НОВИ САД

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

("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 
118/21-др. закон и 138/22) и члана 5.  став 2. Одлуке о 
буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 56/21, 25/22 и 47/22), Градоначел-
ник 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, 25/22 и 47/22), у члану 12, Раздео 09, 
Глава 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, у Функ-
цији 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 класификација 499 - Средства 
резерве, одобравају се средства Градској управи за спорт 
и омладину у укупном  износу од 

30.000.000,00 динара
(тридесетмилионадинара00/100) 

на име обезбеђивања непланираних средстава за текуће 
субвенције Јавном предузећу „Спортски и пословни центар 
Војводина“ Нови Сад.

2.  Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 13, Глава 13.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
СПОРТ И ОМЛАДИНУ, у оквиру функције 810 – Услуге 
рекреације и спорта, извор финансирања 01 – Општи 
приходи и примања буџета, за Програмску активност: 
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима 
и савезима (шифра 1301-0001), Програм 14: Развој спорта 
и омладине (шифра 1301), за апропријацију економске 
класификације 451 – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама, на нову позицију буџета 
370_1.

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 спорт и омладину.    

5.    Решење доставити:
- Градској управи за финансије: 

- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор, и

- Градској управи за спорт и омладину.
6.   Ово решење објавити у "Службеном листу Града 

Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-59/2022-II
27. децембар 2022. године
НОВИ САД Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сад“, 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 ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВА У “НОВОСАДСКОМ ПОЗОРИШТУ 

- ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ“, НОВИ САД

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији 
и систематизацији послова у “Новосадском позоришту - 
Újvidéki Színház“, Нови Сад, Нови Сад, број: 1455 од 1. 
новембра 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6/2022-428-II
26. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

1388
На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
а у вези са чланом 1. подтачка б. и ц. Закона о потврђивању 
Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против 
насиља над женама и насиља у породици („Службени глас-
ник РС“ – међународни уговори, број 12/13) и чл. 1. и 2. 
Закона о спречавању насиља у породици („Службени глас-
ник РС“, бр. 94/16), Градоначелник Града Новог Сада, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 
ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 
СПРЕЧАВАЊЕ И БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА 
НАД ЖЕНАМА И НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2023-2026

I

У Решењу о образовању и именовању Радне групе за 
израду Локалног акционог плана за спречавање и борбу 
против насиља над женама и насиља у породици Града 
Новог Сада за период 2023-2026 („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 30/22), у тачки II. алинеја друга, подтачка 
5. мења се и гласи:
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„5. Марина Попов Иветић, Локални омбудсман Града 
Новог Сада“

Подтачка 12. мења се и гласи:
„12. Дамир Костовски, заменик тужиоца у Основном 

јавном тужилаштву у Новом Саду,“.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 022-02/2022-169-1-II
26. децембар 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
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На основу  члана 3. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
7/18 и 2/19), а у складу са Закључком Градоначелника, број: 
II-020-2/2022-16115 од 26.12.2022. године, Градска управа 
за социјалну и дечију заштиту расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ КОЈИ СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА 
ГРАД НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

 I. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинан-
сирање програма удружења грађана у области социјалне 
заштите, који су од интереса за Град Нови Сад, за 2023. 
годину (у даљем тексту:  Конкурс), чији основни циљеви 
доприносе развоју иновативних услуга, унапређењу 
постојећих услуга или утичу на већи обухват корисника у 
постојећем систему социјалне заштите, и то по следећим 
групама приоритета:

1. програми удружења грађана које реализују удру-
жења слепих, слабовидих и глувих особа, особа обо-
лелих од параплегије, дистрофије, церебралне и 
дечије парализе и мултипле склерозе, ментално недо-
вољно развијених особа, особа оболелих од аутизма 

и дауновог синдрома, инвалида рада, бораца, цивил-
них инвалида рата, ратних војних инвалида и ратних 
и мирнодопских војних инвалида, ради обезбеђивања 
континуираног рада ових удружења на задовоља-
вању потреба својих чланова, 

2. програми дневне подршке у заједници који имају 
за циљ унапређење положаја особа са инвалидите-
том, особа оболелих од ретких и тешких хроничних 
болести и чланова њихових породица, старих особа, 
лечених зависника, особа лечених од психоза и особа 
оболелих од ХИВ-а, и свих осталих социјално угро-
жених група, 

3. програми подршке за самосталан живот у друштву 
особа са инвалидитетом, 

4. програми подршке породици са децом којима се 
унапређују капацитети породице и обезбеђују услови 
да деца редовно похађају наставу у школи, заштита 
деце од злостављања, занемаривања и трговине 
људима, 

5. програми саветодавно-терапијске, социјално-
едукативне и рехабилитационо-терапијске подршке 
ради побољшања квалитета живота или ублажавања 
неповољних животних околности различитих 
социјално угрожених група или појединаца, и про-
грами заштите и унапређења положаја свих осталих 
социјално угрожених група и појединаца у складу са 
Законом, сензибилизација јавности, послодаваца и 
потенцијалних донатора за проблеме наведених 
социјалних група, као и програми који доприносе реа-
лизацији Акционог плана приступачности Града Новог 
Сада. 

 II.  УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ 
  ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На Конкурсу може да учествује удружење:
- које је уписано у регистар надлежног органа (АПР) у 
складу са законом;

- које има седиште на територији Града Новог Сада;
- чији корисници програма имају пребивалиште/бора-
виште на територији Града Новог Сада;

- чији се циљеви, према статутарним одредбама, ост-
варују у области социјалне заштите и чији је програм 
садржински из области социјалне заштите;

- које је директно одговорно за припрему и реализацију 
програма;

- које није у поступку ликвидације, стечајном поступку 
или под привременом забраном обављања делатности;

- које нема блокаду рачуна, пореска дуговања или дуго-
вања према организацијама социјалног осигурања;

- која се не финансирају по другим основама из буџета 
Града Новог Сада за исти програм којим аплицирају 
на овај Конкурс, осим у случају недостајућих средстава. 

 III. ИЗНОС И НАМЕНА СРЕДСТАВА 
  ПЛАНИРАНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ      
  СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Средства за финансирање или суфинансирање програма 
из тачке I. овог Конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету 
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Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 61/22), у укупном износу од 67.000.000,00 
динара, и то за следеће приоритете:

1.  програми удружења грађана, у укупном износу од 
30.000.000,00 динара, 

2.  програми дневне подршке у заједници, у укупном 
износу од 15.000.000,00 динара, 

3. програми подршке за самосталан живот у друштву 
особа са инвалидитетом, у укупном износу од 
5.000.000,00 динара, 

4.  програми подршке породици са децом, у укупном 
износу од 2.000.000,00 динара, 

5.  програми саветодавно-терапијске, социјално-
едукативне и рехабилитационо-терапијске подршке, 
у укупном износу од 15.000.000,00 динара.

 IV. РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће се реализо-
вати најкасније до 31. децембра 2023. године.

 V. KРИТЕРИЈУМИ И БЛИЖА МЕРИЛА ЗА 
  ИЗБОР ПРОГРАМА 

Избор програма који ће се финансирати или суфинан-
сирати средствима из буџета Града Новог Сада, врши се 
применом следећих критеријума:

1. Критеријуми за избор програма који ће бити финан-
сирани или суфинансирани на Конкурсу:
- референце програма: област у којој се реализује 
програм, дужина трајања програма, број корисника 
програма, могућност развијања програма и његова 
одрживост;

- циљеви који се постижу: обим задовољавања 
јавног интереса, степен унапређења стања у 
области, односно групи приоритета у коју се про-
грам спроводи;

- суфинансирање програма из других извора: соп-
ствених прихода, буџета Републике Србије, ауто-
номне покрајине или ЈЛС, фондова Европске уније, 
поклона, донација, легата, кредита и друго, у слу-
чају недостајућег дела средстава за финансирање 
програма;

- законитост и ефикасност коришћења средстава 
и одрживост ранијих програма: ако су раније 
коришћена средства буџета Града Новог Сада и 
ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе.

2. Ближа мерила за избор програма: 
- релевантност програма;
- циљеви који се постижу;
- изводљивост програма;
- одрживост програма; 
- иновативност програма;
- очекивани резултати и ефекти програма;
- јасно дефинисане циљне групе корисника;
- капацитети за реализацију програма; 
- период постојања удружења – организације;
- континуитет коришћења средстава.

Начин бодовања и друге чиниоце који су од утицаја на 
вредновање програма и који су специфични за одређену 
област утврђује Комисија за стручну процену програма 
удружења грађана у области социјалне заштите који су од 
интереса за Град Нови Сад (у даљем тексту: Комисија).

 VI. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Конкурсна документација се попуњава na српском језику, 
ћириличним писмом, на персоналном рачунару и на про-
писаним обрасцима који се могу преузети на званичној 
интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.
rs), обавезном документацијом и другом документацијом 
која се може приложити уз пријаву.

Обавезна конкурсна документација садржи:

- Пријаву (Образац 1), са приложеним:  
1.  Предлогом програма (Образац 2);
2.  Планом активности (Анекс 1)
3.  Буџетом програма (Анекс 2); 
4.  Наративним приказом буџета програма (Анекс 3);
5.  Изјавом предлагача програма (Образац 3);
6.  Изјавом партнера програма (Образац 3а) 
 (уколико се програм реализује са партнером – за сваког 

партнера посебна изјава);

7. Изјавом о непостојању сукоба интереса корисника 
средстава (Образац 4);

8.  Фотокопијом статута удружења;
9. Фотокопијом интерног акта о антикорупцијској 
политици; 

10.  Фотокопијом решења Агенције за привреднe регистре 
 (удружење може приложити или у пријави навести да 

орган прибави по службеној дужности);

11. Фотокопијом споразума о партнерству или сарадњи 
 (уколико се програм реализује са партнерима или са 

образовно-васпитном установом уколико се  реализује 
програм у који су укључена деца); 

- CD или USB са снимљеном обавезном конкурсном 
документацијом.

Уз конкурсну документацију може се приложити:
- друга документација (препоруке, споразуми, лиценце 

и др.). 

Градска управа за социјалну и дечију заштиту по служ-
беној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регис-
тар надлежног органа и да ли се, према статутарним одред-
бама, циљеви удружења остварују у области социјалне 
заштите, као и предложени програм.

Конкурсна документација се на враћа. 

 VII. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверен и одштампан Образац пријаве са пратећом оба-
везном конкурсном документацијом, електронска верзија 
документације и пожељна пратећа документација дос-
тављају се у затвореној коверти, са назнаком:
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„За Јавни конкурс за доделу средстава из буџета 
Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање 

програма удружења грађана у области социјалне 
заштите, који су од интереса за Град Нови Сад, 

за 2023. годину
Градске управе за социјалну и дечију заштиту 

Града Новог Сада
– НЕ ОТВАРАТИ“

и истакнутим називом подносиоца програма.

Пријава се подноси препорученом пошиљком, путем 
курирске службе или лично на адресу: Писарница Градске 
управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе 1.

Удружење може бити предлагач максимално два про-
грама у оквиру Конкурса.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело 
удружење које не испуњава услове за учешће на Конкурсу, 
неће се разматрати.

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно 
представљени програми или остала конкурсна документа-
ција, као и пријаве које нису поднете на прописаним обрас-
цима, неће се разматрати.

 VIII. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА 
   КОНКУРС, ПОСТУПАК И ОДЛУЧИВАЊЕ О 
   ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА 
   РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Рок за подношење пријава на Конкурс је од 31. децем-
бра 2022. године до 14. јануара 2023. године. 

Поступак Конкурса спровешће Комисија, коју образује 
и именује Градоначелник Града Новог Сада.

Комисија утврђује Предлог листе програма од интереса 
за Град Нови Сад у области социјалне заштите за 2023. 
годину (у даљем тексту: Предлог листе програма), у року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и 
објављује га на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs), на Порталу еУправа и оглас-
ној табли Скупштине Града Новог Сада.

Учесници Конкурса, у року од три дана од дана објављи-
вања Предлога листе програма, имају право да изврше 
увид у поднете пријаве на Конкурс.

Учесници Конкурса, у року од осам дана од дана објављи-
вања Предлога листе програма, имају право да поднесу 
приговор. 

Одлуку о приговору доноси Комисија, у року од 15 дана 
од дана истека рока за подношење приговора и одлука 
Комисије је коначна. 

Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града 
Новог Сада, у року од 30 дана, од дана истека рока за 
подношење приговора.

 IX. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Све додатне информације у вези са пријављивањем на 
Конкурс могу се добити путем телефона број: 021/4882-722 
и 021/4882-885 или путем електронске поште: 

- vesna.djuric@uprava.novisad.rs,
- radovan.gajic@uprava.novisad.rs

Конкурс објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“, 
на званичној интернет презентацији Града Новог Сада 
(www.novisad.rs), на Порталу еУправа и огласној табли 
Скупштине Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну
и дечију заштиту 
Број: XIII-2998/2022-1
30. децембар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Лидија Томаш, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

1390
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 ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ 

У УЛИЦИ БРАНКА МИЉКОВИЋА У 
ПЕТРОВАРАДИНУ

I. Одређује се постављање успоривача брзине и сао-
браћајне сигнализације у улици Бранка Миљковића у Пет-
роварадину. 

II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се 
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 
број: С-469/22 из децембра 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 27.2.2023. 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-34-8730/2022 
27. децембар 2022. године
НОВИ САД

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

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/2009, 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 ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ У 
УЛИЦИ ТОНЕ ХАЏИЋА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање успоривача брзине и сао-
браћајне сигнализације у улици Тоне Хаџића у Новом Саду. 

II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се 
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 
број: С-453/22 из децембра 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 27.2.2023. 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-34-8754/2022
27. децембар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

1392
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 ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У РУМЕНАЧКОЈ УЛИЦИ 
КОД ЈКП „ПУТ“ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
у Руменачкој улици код ЈКП „Пут“ у Новом Саду.

II. Саобраћајнa сигнализација се поставља у складу са 
Техничким регулисањем саобраћаја број: С-454/22 из децем-

бра 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 27.2.2023. 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-34-8756/2022 
27. децембар 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Јавно комунално предузеће „Новосадска 
топлана“ Нови Сад

1393
На основу чланa 28. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11, 104/16 
и 95/18), члана 12. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о организовању радне организације „Новосадска 
топлана“ у Новом  Саду, као јавног предузећа („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 47/16 , 46 /20 и 56/22 ), члана 
41. став 1. тачка 18. Статута Јавног комуналног предузећа 
„Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, 
Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене 
снабдевања  крајњег купца топлотном енергијом („Службени 
гласник Републике Србије“, број 63/15) и Решења о давању 
сагласности на Предлог одлуке о продајној цени производње 
и испоруке топлотне енергије за грејање просторија и про-
дајне цене за утрошену топлотну енергију за припрему 
топле потрошне воде, број: 352-3/2022-355-II од 29. децем-
бра 2022. године, Надзорни одбор Јавног комуналног пре-
дузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на седници број 
23/2022 , одржаној дана 29.12.2022. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОДАЈНОЈ ЦЕНИ  ПРОИЗВОДЊЕ И 
ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 

ГРЕЈАЊЕ ПРОСТОРИЈА И ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ 
ЗА УТРОШЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА 
ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ  

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се продајне цене производње и 
испоруке топлотне енергије за грејање просторија и продајне 
цене за утрошену топлотну енергију за припрему топле 
потрошне воде.
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ПОТРОШАЧИ Jединица мере Продајне цене топлотне 
енергије

1 2 3

СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ

- за утрошену енергију дин./kWh 5,27

- за инсталисану снагу дин./kW 233,85

ИЛИ  

- укупно по m2 дин./m² 91,37

ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ - ГРЕЈАЊЕ  

- за утрошену енергију дин./kWh 5,27

- за инсталисану снагу дин./kW 233,85

ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА дин./m³ 214,83

Цене су исказане без пореза на додату вредност.

Члан 2.

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи 
Одлука о продајној цени производње и испоруке топлотне 
енергије за грејање просторија и продајне цене за утрошену 
топлотну енергију за припрему топле потрошне воде („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 4/19).

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
примењиваће се од 01.јануара 2023. године.

                                                               
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
Број: 01-15070/6
Дана 29.12.2022. године
НОВИ САД

Председник Надзорног одбора
      Александар Белић, 
дипл.инг. саобраћаја, с.р.

Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад

1394
На основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делат-

ностима („Службени гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/18), 
члана 14. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 47/16 и 
5/22), члана 25. став 1. тачка 18. Статута Јавног комунал-
ног предузећа „Тржница“ Нови Сад од 26. октобра 2016. 
године и Решења о давању сагласности Градског већа 
Града Новог Сада, број: 352-3/2022-375-II од 29. децембра 
2022. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа  
„Тржница“ Нови Сад, на 63. седници одржаној 29. децембра 
2022. године, доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНAMA ЦЕНОВНИКА ЗА НАПЛАТУ 
ПИЈАЧНИХ УСЛУГA НА ПИЈАЦАМА У 
НОВОМ САДУ, ПЕТРОВАРАДИНУ И 

СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
Члан 1.

У Ценовнику за наплату пијачних услугa на пијацама у 
Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 44/17),  у члану 4. став 
1. мења се и  гласи:

„Пијачарина се утврђује зависно од пијаце и категорије 
у коју је сврстано продајно место и то:

дин./2м2

  
Пољопривредни производи 

I II III IV V VI VII 

РИБЉА:               

- тезга за продају воћа, поврћа и осталих прехрамбених 
производа 568,96 526,40 492,80 423,36 370,72 366,24 319,20
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- расхладна витрина * 506,24 477,68 423,36 358,40 238,56   

- бокс 911,68 860,16 477,12 445,76 313,60 179,20  

- индустријски прехрамбени и непрехрамбени производи 675,36 637,28 536,48 492,80 423,36 370,72  

ФУТОШКА:        

- тезга за продају воћа, поврћа и осталих прехрамбених 
производа 818,72 772,80 661,92 614,88 452,48 371,84 330,40

- расхладна витрина * 818,72 772,80 661,92 452,48 390,88   

- индустријски прехрамбени и непрехрамбени производи 786,24 741,44 661,92 614,88 452,48   

ЛИМАНСКА:        

- тезга за продају воћа, поврћа и осталих прехрамбених 
производа 449,12 423,36 390,88 349,44 319,20 246,40  

- расхладна витрина * 818,72 772,80 732,48 637,28 551,04 390,88  

- бокс 609,28 574,56 477,12 445,76    

- индустријски прехрамбени и непрехрамбени производи 609,28 574,56 423,36 390,88 349,44 319,20  

ДЕТЕЛИНАРСКА:        

- тезга за продају воћа, поврћа и осталих прехрамбених 
производа 489,44 461,44 366,24 336,00 185,92   

- расхладна витрина * 249,20 235,20 190,96 119,28 84,00   

- бокс 388,64 366,24 336,00 185,92    

- индустријски прехрамбени и непрехрамбени производи 515,20 486,08 461,44 430,08 185,92   

САТЕЛИТСКА:        

- тезга за продају воћа, поврћа и осталих прехрамбених 
производа 489,44 461,44 366,24 336,00    

- расхладна витрина * 498,40 470,40 380,80 190,96    

- плато 515,20 486,08 381,92     

- индустријски прехрамбени и непрехрамбени производи 515,20 486,08 461,44 430,08    

ТЕМЕРИНСКА:        

- тезга за продају воћа, поврћа и осталих прехрамбених 
производа 236,32 222,88 142,24 110,88    

НАЈЛОН:       

- тезга за продају воћа, поврћа и осталих прехрамбених 
производа 941,92 888,16 603,68 574,56 461,44  

- расхладна витрина * 470,96 444,08 301,84 287,28 230,72   

ПЕТРОВАРАДИНСКА:       

- тезга за продају воћа, поврћа и осталих прехрамбених 
производа 388,64 366,24 336,00 319,20   

- расхладна витрина * 249,20 235,20 190,96     

- плато** 515,20 486,08 351,68     

- бокс 356,16 336,00 280,00 238,56    

- индустријски прехрамбени и непрехрамбени производи 515,20 486,08 461,44 430,08    
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КАМЕНИЧКА:        

- тезга за продају воћа, поврћа и осталих прехрамбених 
производа 388,64 366,24 336,00 185,92    

*   На расхладним витринама утврђена пијачарина је динар/1м2. 
** Јединица мере на Сателитској и Петроварадинској пијаци је динар/продајно место величине до 30м2.“  

Члан 2.

У члану 5. у ставу 1. табела мења се и  гласи:
„

ВРСТА ПРОИЗВОДА Продајно место
I КАТЕГОРИЈА

месечна дневна

Пољопривредни производи
до 30м2 12.418,72 490,11

преко 30м² 24.837,43 980,22
                                                                                                                                                         „

Члан 3.

У члану 6. став 1. мења се и  гласи:
„Пијачарина за непрехрамбену и занатску робу утврђује се за сваку пијацу посебно и то:

Ред. 
бр. ВРСТА РОБЕ Јед. 

мере

НАЗИВ ПИЈАЦЕ

ФУТОШКА РИБЉА ЛИМАНСКА
САТЕЛИТСКА, 
ПЕТРОВАР. И 
КАМЕНИЧКА

ДЕТЕЛИНАРСКА 
И ТЕМЕРИНСКА

месечна дневна месечна дневна месечна дневна месечна дневна месечна дневна

1. 

Роба на тезгама које су 
у рејону занатских 

производа и на робним 
пијацама 

дин/2м2 9.897,44 416,64 9.204,63 376,88 9.204,63 376,90 5.055,84 211,23 3.840,89 135,28

2. Продаја јелки дин./
место   16.567,51  16.567,51  14.910,75    

3. Остали непоменути - 
производи дин/2м2  113,20  113,20  112,40  67,64  45,54

НАЈЛОН ПИЈАЦА

Ред. 
број ВРСТА РОБЕ Јединица мере 

ИЗНОС ПИЈАЧАРИНЕ 

месечна* месечна** 
дневна 

радни 
дан недеља 

1. 

Непрехрамбени, занатски производи и половна роба           

- тезга - бокс I категорије дин/продајно 
место 3.470,89 1.735,44 513,58 513,58

- тезга - бокс II категорије дин/продајно 
место 2.037,80 1.018,89 302,34 302,34

- отворени простор (плато) динар/до 10 м2 1.902,49 951,25 302,34 302,34

- отворени простор (плато) динар/преко 10 м2 2.565,18 1.282,58 376,90 376,90
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2. Ламперија-грађа, столарија, намештај и кућни 
апарати динар/2м2 *** 711,01 124,25 248,49

3. Огревно дрво, угаљ и креч динар/возило ***10.201,43 875,31 875,31

4. Заузимање простора ради постављања возила за 
вршење услуга преписа возила динар/возило *** 3.327,30 1.056,17 1.056,17

5. Путнички аутомобили, комби, ауто-камп приколице динар/возило 6.110,64 3.055,32 513,58
1.018,89

6. ****Путнички аутомобили, комби, ауто-камп 
приколице динар/возило 135,28

7. Ауто пијаца динар/возило 326,67 326,67

8. Ауто пијаца - камион динар/возило 653,34 653,34

9. Трактори, пољопривредне машине и алати динар/возило 2.217,29 1.108,63 331,34 331,34

10. Камиони, аутобуси и приколице за та возила динар/возило 8.300,31 4.150,16 1.312,96 1.312,96

11. Приколице за ауто и мопеде динар/возило 1.115,53 557,76 180,86 180,86

12. Бицикли, мотоцикли и мопеди динар/возило 557,76 278,87 91,10 91,10

13. Остала роба на необележеном месту динар/2м2 844,93 422,45 135,28 135,28

ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ И ЏАКИРАНА РОБА

14. Домаће животиње (кућни љубимци), живина и 
остале ситне животиње дин/кавез(кутија) 844,93 422,45 135,28 135,28

15. Стока (свиње, краве, прасад, телад, овце, јагањци и 
др.) динар/комад 422,45 211,23 60,73 60,73

16. Зрнасти и млевени производи (жито, кукуруз и сл.) динар/џак 135,28 67,64 22,08 22,08

*     цена се односи за рад радним даном и недељом 
**    цена се односи за рад недељом 
***   цена се односи за рад у току целог месеца 
**** цена се односи на кориснике који су платили резервацију.“.

Члан 4.

Назив одељка „РЕЗЕРВАЦИЈА ПРОДАЈНИХ МЕСТА“  мења се и гласи: „III.РЕЗЕРВАЦИЈА ПРОДАЈНИХ МЕСТА“.

Члан 5.

Члан 7. мења се и  гласи:                  

„Члан 7.

Резервација продајних места одређује се по квадратном метру и утврђује се у месечном и дневном износу. 
Резервација продајних места утврђује се зависно од пијаце и категорије у коју је сврстано продајно место, и то:  

дин/м2

НАЗИВ ПИЈАЦЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНИ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Категорије 

I II III 

месечна дневна месечна дневна месечна дневна 

ФУТОШКА:             

- тезга 1.086,55 120,11 890,50 91,10 422,45 67,64

- расхладна витрина 1.977,04 143,57 1.365,44 91,10 686,16 67,64

- затворен магацин. простор испод тезге 765,84 25,12 627,66 19,05 297,76 14,15
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НАЗИВ ПИЈАЦЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНИ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
Категорије 

I II III 
месечна дневна месечна дневна месечна дневна 

РИБЉА:       
- тезга, бокс, расхлад. витрина 557,76 91,10 444,54 75,91 211,23 52,45
- плато** 2.663,21 143,57 0,00    
ЛИМАНСКА:       
- тезга-бокс 557,76 91,10 407,28 52,45  
- расхладна витрина 1.977,04 143,57 1.365,44 91,10  
- плато** 2.663,21 143,57 0,00   
- затворен магацин. простор испод тезге 765,84 25,12 559,22 14,46   
САТЕЛИТСКА, ПЕТРОВАРАДИНСКА И КАМЕНИЧКА:       
- тезга, бокс расхладна витрина 278,87 52,45  0,00  
- плато * 853,22 165,66    
- затворен магацин. простор испод тезге 656,44 21,53     
ТЕМЕРИНСКА:       
- тезга, бокс, расхлад. витрина 33,12 33,12     
ДЕТЕЛИНАРСКА:       
Затворен простор      
- тезга 557,76 91,10 407,28 68,20  
- расхладна витрина 1.365,44 91,10 816,40 67,64  
Отворен простор      
- тезга са боксом 309,25 57,69 278,87 52,45  
- бокс 33,12 33,12    
- затворен магацин. простор испод тезге 547,03 17,94 493,28 16,31   
КВАНТАШКА:       
- плато 30м2 *** 2.249,03 165,66    
- тезга, бокс 309,25 52,45 
НАЈЛОН:      
- тезга, расх. витрина 309,25 218,13 241,60 143,57  
- плато 728,08 226,62    
- бокс 728,08 226,62     

*      Јединица мере на Сателитској пијаци је динар/продајно место величине до 30м2.
**     Јединица мере на Рибљој и Лиманској пијаци је динар/продајно место величине до 15 м2.  
***   Јединица мере на Кванташкој пијаци је динар/продајно место величине до 30м2. За продајна места преко 30м2  примењује се 

двоструки износ резервације.
дин./2м2

НАЗИВ ПИЈАЦЕ

НЕПРЕХРАМБЕНИ И ЗАНАТСКИ ПРОИЗВОДИ
Категорије

I II III IV V VI
месечна дневна месечна дневна месечна дневна месечна дневна месечна дневна месечна дневна

ФУТОШКА             

- занатски пр. 11.592,00 453,60 10.136,00 414,40 8.568,00 352,80 6.585,60 257,60

- непрехрамбени пр. 13.328,00 526,40 11.664,80 470,40 9.844,80 414,40 7.571,20 296,80

РИБЉА 5.115,20 331,34 4.790,77 241,60

ЛИМАНСКА 5.115,20 331,34 4.790,77 241,60
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САТЕЛИТСКА, 
ПЕТРОВАР. И 
КАМЕНИЧКА 

1.961,85 211,23

ДЕТЕЛИНАРСКА И 
ТЕМЕРИНСКА 686,16 75,91

НАЈЛОН 

- тезге 2.663,21 777,28 2.249,03 679,26

- тезге -столови 2.436,78 724,82

- бокс 1.999,13 603,33

- плато 1.885,91 588,13 1.456,55 452,84 1.252,22 400,38 762,09 233,31 566,05 180,86 256,77 75,91
„  

Члан 6.

Члан 8. мења се и  гласи:                 

„Члан 8.

Резервација заједничког магацинског простора за пре-
храмбене производе на пијаци врши се месечно или дневно 
и утврђује се за све пијаце, и то: 

- месечна 1.094,07 дин/м2

- дневна 35,88 дин/м2. 

Резервација заједничког магацинског простора за непре-
храмбене и занатске производе на пијаци врши се месечно 
или дневно и утврђује се за све пијаце, и то: 

- месечна 739,95 дин/м2

- дневна 34,67 дин/м2. 

Резервација покретних тезги за манифестације се врши 
дневно, и то: 

велика 3.360,00 дин./тезга 
средња 2.240,00 дин./тезга 
мала 1.120,00 дин./тезга.“.

Члан 7.

У члану 9. став 1. мења се и гласи:
„Издавање простора за постављање реклама наплаћује 

се по квадратном метру месечно и износи:

 дин./м2

Футошка и 
Лиманска пијаца

Најлон, Сателитска, Темеринска, 
Детелинарска, Кванташка и 
Петроварадинска пијаца

Каменичка пијаца

Рекламе на паноима 1.120,00 560,00 280,00
Рекламе на оградама према улици 784,00 392,00 196,00
Рекламе на оградама унутар пијаце 560,00 280,00 140,00

„

Члан 8.

Назив одељка „IV. МЕРЕЊЕ ВОЗИЛА НА КАМИОНСКОЈ 
ВАГИ НА НАЈЛОН ПИЈАЦИ“  мења се и гласи: „V. МЕРЕЊЕ 
ВОЗИЛА НА КАМИОНСКОЈ ВАГИ НА НАЈЛОН ПИЈАЦИ“.

Члан 9.

Назив одељка „V УЛАЗ И ЗАДРЖАВАЊЕ АУТОМОБИЛА 
У КВАНТАШКУ ПИЈАЦУ И НАЈЛОН ПИЈАЦУ (РАДНИМ 
ДАНОМ) и чл. 11. и 12. бришу се.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
примењиваће се од 1. јануара 2023. године. 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  „ТРЖНИЦА“ 
Број: 02-31/42-2
29. децембар 2022. године 
НОВИ САД

Председник Надзорног одбора
Драго Стојичић, с.р.

1395
На основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делат-

ностима („Службени гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/18), 
члана 14. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 47/16 и 
5/22), члана 25. став 1. тачка 18. Статута Јавног комунал-
ног предузећа „Тржница“ Нови Сад од 26. октобра 2016. 
године и Решења о давању сагласности Градског већа 
Града Новог Сада, број: 352-3/2022-374-II од 29. децембра 
2022. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Тржница“ Нови Сад, на 63. седници одржаној 29. децембра 
2022. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ЗАКУПА 
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ЗЕМЉИШТА ЗА 

ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА И ДРУГЕ НАМЕНЕ НА ПИЈАЦАМА 

У НОВОМ САДУ, ПЕТРОВАРАДИНУ И 
СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
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Члан 1.

У Ценовнику закупа пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката и друге намене на 
пијацама у Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 44/17 и 54/21), 
члан 3. мења се и  гласи:

„Члан 3.

Закупнине пословних простора утврђују се месечно у динарима по м2 и по комаду: 
дин./м2

Ред. 
број ДЕЛАТНОСТ 

НАЗИВ ПИЈАЦЕ 

Футошка 

Рибља Најлон Лиманска Кванташка Сателитска, 
Петроварад 

Темеринска, 
Каменичка, 

Детелинарска
пословни 
простор 

према улици 

пословни 
простор у и 
према пијаци 

1. 

ТРГОВИНА:                 
ПРЕХРАНА         
- до 40 м2 879,68 853,89 687,69 482,82 879,68 687,69 577,38 246,41
- од 41-80 м2 853,89 798,01 577,38 425,51 853,89 577,38   
- преко 80 м2 798,01 743,57 494,28      

 2.
НЕПРЕХРАНА 1.212,08 1.058,78 853,89  1.212,08 853,89 630,38 246,41
- до 40 м2    577,38     
- преко 40 м2    371,07     

 3.

ПРЕХРАНА И НЕПРЕХРАНА 853,89 798,01 577,38 482,82 853,89 687,69 577,38 246,41
- киоск до 15 м2      2.230,21   
- киоск од 16 до 30 м2 1.115,08
- киоск преко 31 м2      810,97   

4.

УГОСТИТЕЉСТВО 1.431,27 1.212,08   1.431,27 1.431,27 853,89 275,07
- до 40 м2   1.058,78 628,96     
- од 41-70 м2   798,01 477,08     
- од 71-100 м2    414,05     
- преко 100 м2    339,54     

5. ЗАНАТСТВО 630,38 630,38 521,49 425,51 630,38 521,49 313,75 164,75

6.
ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ 1.166,23 1.114,65 798,01 577,38 1.166,23 895,45 630,38 246,41
- банкомат* 5.286,40 5.052,56 3.617,29 2.617,20 5.286,40 4.058,97 2.857,44 2.857,44

* минимални простор за банкомат је 1 м2

дин./комад 

Редни 
број ВРСТА ПРОСТОРА 

НАЗИВ ПИЈАЦЕ 
Најлон** Кванташка Остало мања већа мања већа 

1. Расхладна комора 1.120,00 1.120,00 7.280,00 8.960,00   
2. Објекат на Рибарском острву         67.200,00 

**наплаћује се по палетном месту 

Коришћење и одржавање јавних тоалета на свим пијацама наплаћује се у износу од 5.600,00 динара месечно.“.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2023. године. 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТРЖНИЦА“ 
Број: 02-31/42-1 
29. децембар 2022. године
НОВИ САД

   Председник Надзорног одбора
          Драго Стојичић, с.р.
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Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад

1396
На основу члана 13. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа 

„Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20), члана 28. став 1. тачка 
18. Статута Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године и 
Решења Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-274-1-II од 29.12.2022. године, Надзорни одбор Јавног комунал-
ног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на 173. седници одржаној 29.12.2022. године, донео је

ЦЕНОВНИК
 УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ И ПОСЛОВА У ОКВИРУ КАРАНТИНА

1. Овим ценовником утврђују се цене услуга из делатности зоохигијене и послова у оквиру карантина које пружа Јавно 
комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад. 

Редни 
број ВРСТА УСЛУГЕ-ПОСЛА Јединица 

мере

Јединична 
цена без 
ПДВ-а

ПДВ 
стопа 

%

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом

1 Хватање и превоз паса и мачака до Прихватилишта ком 2.959,01 20 3.550,81

2

Збрињавање напуштених паса и мачака у Прихватилишту 
(стерилизација/кастрација напуштених паса и мачака са пре и 
пост- оперативним током,обележавање и вакцинација против 
беснила и инфективних болести)

ком 13.220,00 20 15.864,00

3 Одржавање Прихватилишта                                                             
- Одржавање паса и мачака у Прихватилишту по дану ком 125,00 20 150,00

Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина      

4 - Ситне животиње ком 1.333,00 20 1.599,60

- Пси и мачке ком 4.000,00 20 4.800,00

- Крупне животиње(папкари, копитари) кг 288,00 20 345,60

Збрињавање отпада животињског порекла     

5 - Привремено збрињавање дан 9.589,04 20 11.506,85

- Трајно збрињавање кг 10,00 20 12,00

6 Опсервација паса и мачака на беснило ком 9.283,64 20 11.140,37

7 Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама ком 3.331,30 20 3.997,56

8 Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња ком 20.060,00 20 24.072,00

 Обдукција угинулих животиња и токсиколошки преглед угинулих 
животиња     

9 - Обдукција угинулих животиња ком 6.552,00 20 7.862,40

 - Токсиколошки преглед угинулих животиња ком 8.884,66 20 10.661,59

10 Држање животиња у карантину ком 500,00 20 600,00

11 Одржавање осталих животиња у Прихватилишту ком 550,00 20 660,00

12 Поновно хватање, контрола и ревакцинација паса и мачака ком 3.306,50 20 3.967,80

13 Изласци на терен  када из оправданих разлога није дошло до 
хватања ком 985,97 20 1.183,16

14 Пружање ветеринарске помоћи и лечење паса и мачака у 
Прихватилишту ком 780,00 20 936,00
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15
Еутаназија неизлечиво болесних или повређених паса и мачака 
(средства за седацију и средства за еутаназију и потрошни 
материјал)

ком 5.000,00 20 6.000,00

Дијагностика, превентива и лечење Dirofilarije immitis (срчани црв) 
и других зооноза     

16  - Нативни преглед крви на присуство микрофиларије                     
   (или узрочника других зооноза) ком 2.000,00 20 2.400,00

  - Снеп тест за откривање присуства одраслих облика и 
    микрофиларије (или узрочника других зооноза) ком 3.000,00 20 3.600,00

  - Лечење ком 1.000,00 20 1.200,00

  - Профилакса ком 2.500,00 20 3.000,00

 Превентива и заштита паса, мачака и животне средине  од 
заразних болести     

17  - Превентивна вакцинација ком 1.550,00 20 1.860,00

  - Превентивни третман ендопаразита (дехелминтизација) ком 700,00 20 840,00

  - Превентивни третман ектопаразита ком 1.500,00 20 1.800,00

 Имиџинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика     

 - Рендген ком 3.000,00 20 3.600,00

 - Ултразвук ком 2.000,00 20 2.400,00

18 Лабораторијска дијагностика     

  - ККС ком 650,00 20 780,00

  - Биохемијска анализа крви ком 2.500,00 20 3.000,00

  - Преглед урина ком 1.000,00 20 1.200,00

  - Копролошки преглед ком 1.000,00 20 1.200,00

2. Датумом почетка примене овог ценовника престаје 
да важи Ценовник услуга из делатности зоохигијене и 
послова у оквиру карантина („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 37/19). 

3. Овај ценовник ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
примењиваће се од 1. јануара 2023. године.

  
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД
Број:02-3556-2/2022
29. децембар 2022.

Председник Надзорног одбора
Владан Бумбић, с.р.

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

1397
На основу члана 12. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађи-

вању Одлуке о организовању комуналне радне организације 
„Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа 
(„Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16, 9/17, 55/17, 
59/18 и 28/21), члана 20. став 1. тачка 18. Статута Јавног 
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 18. октобра 
2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. 
године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Чистоћа“ Нови Сад на 63. седници одржаној дана 21. 
децембра 2022. године, доноси

ЦЕНОВНИК ДРУГИХ УСЛУГА КОЈЕ ПРУЖА 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД

Члан 1.

Овим ценовником утврђују се цене других услуга које 
пружа Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад:
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1. УСЛУГЕ ПРАЖЊЕЊА КОНТЕЈНЕРА

Шифра Врста услуге Јед. мере Динара

1010 Уговорено дин/м3 1009,12

Контејнер од 3м3 у власништву  корисника

6000 Уговорено дин/ком 3.027,36

6001 По позиву дин/ком 4.036,48

Контејнер од 5м3 у власништву  корисника 

7000 Уговорено дин/ком 5.045,60

7001 По позиву дин/ком 7.063,84

Контејнер од 10м3 у власништву  корисника  

6100 Уговорено дин/ком 9.972,48

6101 По позиву дин/ком 11.100,32

Контејнер од 5м3 у власништву ЈКП „Чистоћа“ 
Нови Сад

7003 За физичка лица дин/ком 2.950,00
7004 Уговорено дин/ком 6.885,76
7005 По позиву дин/ком 9.497,60

7006
Задржавање контејнера 
додатних 24 часа за 
физичка лица*

дин/ком 224,00

7007
Задржавање контејнера 
додатних 24 часа за 
правна лица*

дин/ком 560,00

* Контејнер од 5м3 у власништву ЈКП „Чистоћа“  Нови Сад се 
поставља на 24 часа. Корисник  услуге је дужан да обезбеди приступ 
локацији на којој се поставља контејнер, као и да омогући приступ 
камиону да би се исти испразнио. У случају да није омогућен приступ 
камиона локацији на којој је постављен контејнер, у моменту 
доласка возила ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, онемогућавање приступа 
камиона зарачунаће се као задржавање контејнера нових 24 часа. 

PRESS  контејнер у власништву корисника

7100 Уговорено дин/ком 17.808,00

7101 По позиву             дин/ком 29.680,00

PRESS контејнер у власништву ЈКП ²Чистоћа² Нови Сад

7200 Уговорено дин/ком 26.355,84

7201 По позиву дин/ком 35.616,00

Подземни контејнер од 3м3 у власништву корисника

6200 Уговорено дин/ком 3.561,60

6201 По позиву дин/ком 4.748,80

Контејнер од 1,1 м3 у власништву корисника

7300 Уговорено дин/ком 1.187,20

7301 По позиву дин/ком 1.662,08
 
Контејнер од 1,1 м3 у власништву ЈКП „Чистоћа“ 
Нови Сад

7400 Уговорено дин/ком 1.543,36

7401 По позиву дин/ком 2.374,40

Остале посуде (кавез, звоно и др.)

7500 Уговорено дин/ком 1.780,80

7501 По позиву дин/ком 2.968,00

Rollo  контејнер од 18 м3 у власништву ЈКП „Чистоћа“ 
Нови Сад

7600 Уговорено дин/ком 24.787,84

7601 По позиву дин/ком 34.191,36

Rollo  контејнер од 32 м3 у власништву ЈКП „Чистоћа“ 
Нови Сад

7700 Уговорено дин/ком 35.995,68

7701 По позиву дин/ком 51.287,04

Rollo  контејнер од 16 м3 у власништву корисника*

7800 Уговорено дин/ком 18.176,48

7801 По позиву дин/ком 25.446,40

*У случају већих Rollo контејнера у власништву корис-
ника на постојећу цену додати 1.009,12 динара на сваки 
следећи кубик запремине контејнера.

2.  УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА  

Чишћење
3044 Изнајмљивање мобилне корпе са улошком дин/дан 56,00
3010 Чишћење мануелно*1 дин/м² 12,32
3011 Машинско чишћење снега по уговору за период  15.11.-15.03. дин/м² 106,40
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3012 Рад радника на физичким пословима дин/час 878,08
3031 Рад возила Boneti FX 100 на чишћењу снега дин/час 8.425,76

Уклањање дивљих депонија*²
3013 Уклањање дивље депоније  удаљеност до 20 км дин/м³ 831,04
3014 Уклањање дивље депоније на територији Града дин/м³ 534,24
3049 Разастирање дин/м³ 118,72

Хигијенско третирање терена*³
3016 Прање дестинација од  0 - 10 км дин/тура 13.177,92
3017 Прање дестинација од 10 - 20 км (само Нови Сад) дин/тура 17.808,00

Механичко чишћење и изношење отпада
3018 Механичко чишћење - рад ауточистилице -SCHMIDT CLEANGO 500 дин/час 7.598,08
3050 Рад аутосмећара - ATRIK R2PAU дин/час 5.817,28
3051 Рад камионета дин/час 2.968,00

Рад механизације
3052 Рад компактора дин/час 11.278,40
3020 Рад трактора са кашиком дин/час 3.680,32
3053 Рад булдожера дин/час 5.936,00
3054 Рад камиона IVECO ML 180 дин/час 5.460,12
3055 Рад камиона IVECO AD 380 дин/час 7.123,20
3056 Рад ЈCB CX 3 дин/час 4.748,80
7003 ATRIK-аутоподизач дин/час 5.292,08
7004 IVECO STRALIS 330E6 - аутоподизач дин/час 7.863,54
7005 IVECO STRALIS 330E7 - аутоподизач дин/час 8.872,59
7006 IVECO TRAKKER AD 380T 36 дин/час 10.063,33
7007 МB 2533 - аутоподизач дин/час 7.494,65
7008 IVECO IG 190EL - аутоподизач дин/час 8.163,15
7009 IVEKO STRALIS - аутоподизач дин/час 8.928,74
7011 IVECO EUROCARGO ML 190EL25/P -аутоподизач дин/час 5.490,91
7012 IVECO IG 190EL - аутоподизач дин/час 5.469,15
7013 IVECO STRALIS AD260SY/P - аутосмећар дин/час 8.174,24
7014 IVECO STRALIS AD260SY/P - аутосмећар дин/час 7.015,78
7015 IVECO DAILY 70C 15 - за пражњење корпи дин/час 3.793,83
7016 IVECO IG 190EL - аутоцистерна дин/час 7.705,67
7017 IVECO AD 380T дин/час 10.526,07

              
*¹  Чишћење мануелно подразумева: сакупљање расутог отпада (рад радника са специјализованим алатима), лаких 

отпадних материјала као што је папирна, пластична и композитна амбалажа, стаклене флаше као и расути крупнији 
комади стакла (делови прозора, шофершајбни и сл.), органски отпад, металну амбалажу и ситније комаде отпадног 
метала. Материјал који се на овакав начин уклања се налази расут на  појединачним местима или у мањим гомилама 
на широком обухвату површине, те је због тога неопходно ангажовање већег броја радника како би у адекватном вре-
менском периоду уклонили отпад. Раднике прате одговарајућа транспортна возила која отпад упакован у џаковима 
транспортују на градско сметлиште где се овај материјал шаље у халу за сепарацију и балирање отпада или на трајно 
депоновање. 

 *² Уклањање дивљих депонија подразумева: ангажовање специјализоване радне машине (машине са кашикама 
и даскама) којима се уклањају веће количине отпада које се налазе концентрисане на једном месту (дивље депоније). 
Врсте отпада које се најчешће на овакав начин уклањају јесу: одбачени грађевински материјали (крупни бетонски комади, 
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плочице, цигла, цреп, арматура, грађа и сл.), кабасти отпад, крупни метални комади али и одређена количина мешаног 
комуналног отпада. Специјализована машина уклања отпад до површинског дела земљишта и смешта га у кипер (камион 
са приколицом) који прати сваку радну машину. Након попуњавања капацитета који кипер може да прихвати, уклоњени 
отпад се транспортује на градско сметлиште где се трајно депонује.  Након уклањања отпада врши се санирање површина 
што подразумева скидање површинског дела земљишта дебљине од 10-20 цм. Због оцеђивања садржаја одложеног 
отпада и временског периода у току којег је земљиште било изложено негативном утицају истог, неопходно је уклонити 
овај слој земљишта који је контаминиран различитим органским и неорганским материјама али и патогеним микроорга-
низмима  специјализованом радном машином (иста машина која се користи за уклањање отпада). Након уклањања 
површинског слоја земљишта исти се смешта у кипер и транспортује на градско сметлиште ради депоновања. На крају 
процеса третирана површина се равна и преко ње се у одређеном слоју наноси нови слој земљишта који није контами-
ниран, а налази се у непосредној близини третиране локације.

*³ Хигијенско третирање терена подразумева: коришћење аутоцистерне приликом прања површина (терена). 
Приликом третирања терена могуће је коришћење мануелног или машинско прања. Под мануелним прањем се подразу-
мева ручно прање, односно коришћење црева за поливање, док се под машинским прањем сматра коришћење искључиво 
саме аутоцистерне. У цену хигијенског третирања терена урачунате су обе операције прања у зависности од потребе на 
терену. Такође је у цену урачунато пуњење аутоцистерне водом, транспорт до места рада и горе наведене операције.  

3. УСЛУГЕ СЕРВИСА

4040 Стандардне услуге – механичарске дин/час 1.484,00
4041 Надградња специјалних возила дин/час 1.840,16
4042 Рад на терену - механичара дин/час 2.018,24

4. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

3035 Достава - превоз техничке воде   од  0 -15 км. дин/тура 10.684,80
3036 Достава - превоз техничке воде   од  16 - 30 км. дин/тура 13.059,20
3039 Прање контејнера 1100 литара дин/ком 1.187,20
3040 Прање PRESS контејнера 5м³ дин/ком 2.238,88
3041 Прање ROLLO контејнера 16м³ дин/ком 4.478,88
3042 Прање возила дин/ком 356,16
3043 Израда мобилних корпи дин/ком 831,04
3057 Услужно мерење колском вагом на депонији дин/мерење 1.120,00
3047 Израда мишљења и предпројектних услова за израду локацијске дозволе дин/ком 7.538,72

3048
Израда сагласности на техничку документацију у поступку прибављања 
грађевинске дозволе и сагласности о испуњености услова за потребе 
прибављања употребне дозволе 

дин/ком 11.308,67

5. УСЛУГЕ КОД ЗАУЗЕЋА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

I. зoнa: 
Дeлoви Нoвoг Сaдa oгрaничeни улицaмa: Булeвaр oслoбoђeњa, Булeвaр Jaшe Toмићa дo Кисaчкe улицe, Кисaчкoм 

улицoм дo Улицe Joвaнa Цвиjићa, Улицoм Joвaнa Цвиjићa, Гундулићeвoм улицoм, Улицoм Jaшe Игњaтoвићa, Кoсoвскoм 
улицoм дo Улицe Maркa Mиљaнoвa, Улицoм Maркa Mиљaнoвa, Бeoгрaдским кejoм, Кejoм жртaвa рaциje, Сунчaним кejoм 
дo Moстa слoбoдe, кao и Булeвaрoм цaрa Лaзaрa, Булeвaр крaљa Пeтрa I, Булeвaр Jaшe Toмићa и у Пeтрoвaрaдину, 
Пeтрoвaрaдинскa тврђaвa и Штрoсмajeрoвa улицa. 

II. зoнa: 
Дeлoви Нoвoг Сaдa и Пeтрoвaрaдинa кojи нису oбухвaћeни у зoни I и Срeмскa Кaмeницa. 

III. зoнa: 

Нaсeљeнa мeстa кoja нису oбухвaћeнa у зoни I и II. 
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, за сваки цео и 

започети м² простора који се користи, утврђује се цена по одређеним зонама, сразмерно времену коришћења простора 
и то: 
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1) За постављање летњих башти, у месечном 
 износу: 

3111 I зона дин/ м² 17,92
3112 II зона дин/ м² 13,44
3113 III зона дин/ м² 11,20

2)  За постављање зимских башти, у месечном 
 износу:

3121 I зона дин/ м² 15,68
3122 II зона дин/ м² 11,20
3123 III зона дин/ м² 8,96

3) За постављање покретних тезги за излагање 
 и продају робе, у дневном износу: 

3131 I зона дин 11,20
3132 II зона дин 8,96
3133 III зона дин 5,60

4) За постављање пултова за продају лубеница 
 и диња, у дневном износу: 

3144 I зона дин 29,12
3145 II зона дин 23,52
3146 III зона дин 16,80

5)  За постављање изложбених пултова за 
 излагање и продају робе која се продаје у 
 објекту, у дневном износу: 

3141 I зона дин 19,04
3142 II зона дин 13,44
3143 III зона дин 7,84

6) За постављање уређаја за кокице и друге 
 печењарске производе,  у дневном износу: 

3151 I зона дин 29,12
3152 II зона дин 23,52
3153 III зона дин 16,80

7) За постављање расхладних уређаја се 
 утврђује по расхладној комори у оквиру 
 постављеног расхладног уређаја, у дневном 
 износу: 

3161 I зона дин 19,04

3162 II зона дин 13,44

3163 III зона дин 7,84

8) За постављање забавних паркова (циркус, 
 луна-парк и сл.), у дневном износу: 

3171 I зона дин 372,96

3172 II зона дин 241,92

3173 III зона дин 129,92

9)  За заузеће јавне површине за постављање 
 објеката и уређаја за потребе културних, 
 спортских, хуманитарних манифестација, 
 у дневном износу: 

3181 I зона дин 372,96

3182 II зона дин 241,92

3183 III зона дин 129,92

10) За постављање пултова за дељење летака, 
  пропагандног материјала, промоције и сл., 
  у дневном износу:

3184 I зона дин 878,08

3185 II зона дин 570,08

3186 III зона дин 306,88

11)  За заузеће јавне површине за постављање 
  градилишне ограде и градилишне скеле у 
  функцији извођења грађевинских радова 
  до 50м², у дневном износу: 

3154 I зона дин 61,60

3155 II зона дин 44,80

3156 III зона дин 16,80

12) За заузеће јавне површине за постављање 
  градилишне ограде и градилишне скеле у 
  функцији извођења грађевинских радова 
  преко 50м², у дневном износу: 

3147 I зона дин 86,24
3148 II зона дин 57,12
3149 III зона дин 28,00

13)  За привремено постављање других објеката 
  и уређаја на јавним површинама до 10м², у 
  дневном износу:

3191 I зона дин 878,08

3192 II зона дин 613,76

3193 III зона дин 428,96
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14)  За привремено постављање других објеката 
  и уређаја на јавним површинама преко 
  10м², у дневном износу:

3194 I зона дин 1.756,16

3195 II зона дин 1.228,64

3196 III зона дин 860,16

15)  За заузеће јавне површине приликом 
  одржавања скупова и других окупљања 
  које нису дефинисане ценовником додатних 
  услуга, у дневном износу:

3157 I зона дин/ м² 12,32

3158 II зона дин/ м² 8,96

3159 III зона дин/ м² 5,60

6.  ПРЕВОЗ ТИПИЗИРАНИХ ПОСУДА ЗА ОТПАД

1096 Превоз - достава контеј-
нера од 5 м³ и 7 м³  дин/ком 2.968,00

1097
Превоз - достава контеј-
нера од 900 литара и 
1100 литара  

дин/ком 3.561,60

1099 Превоз - достава контеј-
нера преко 10 м³ дин/ком 4.986,24

                        
За услуге на територији града Новог Сада примењују 

се цене из ценовника.
За услуге ван територије града Новог Сада, цене се 

уговарају посебно.
У случају да корисник не обезбеди услове за извршење 

услуге плаћа се излазак возила 6.899,20 динара.
Неоправдано задржавање возила пре и у току вршења 

услуга корисник плаћа 4.641,28 динара по часу. Под запо-
четим часом задржавања подразумева се свако задржавање 
преко 15 минута.

Код услуга сервиса, на вредност уграђеног материјала, 
обрачунаваће се манипулативни трошкови од 20% за 
набавку, складиштење, манипулацију, превоз, кало, растур 
и слично.

Цене су исказане без пореза на додату вредност.

Члан 2. 

Овај ценовник ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
примењиваће се од 01. јануара 2023. године. 

ЈКП „Чистоћа“  Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 63/1
21. децембар 2022. године
Нови Сад

Председник Надзорног одбора 
Доц. др Горан Иванчевић, с.р.

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ 
Нови Сад

1398
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 88/2011, 
104/2016 и 95/2018), члана 13. став 1. тачка 18. Одлуке о 
усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног пре-
дузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града 
Новог Сада“ бр. 47/2016 и 57/2016-испр.), члана 48. став 
1. тачка 21. Статута Јавног комуналног предузећа ''Паркинг 
сервис'' Нови Сад број 2016-0-1870/1 од 7. новембра 2016. 
године, и Решења Градског већа Града Новог Сада број 
34-8445-1/2002-II од 29.12.2022. године,  Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис'' Нови Сад, 
на 25. седници од 29.12.2022. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ЦЕНА 
ПАРКИРАЊА,  УКЛАЊАЊА МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА И ПОСТАВЉАЊА УРЕЂАЈА 
КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА ОДВОЖЕЊЕ 

ВОЗИЛА

I. У Одлуци о промени цена паркирања, уклањања мотор-
них возила и постављања уређаја којима се спречава одво-
жење возила (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 
49/2012, 18/2013, 6/2016, 57/2016-испр., 29/2017, 59/2017, 
9/2018, 44/2018,  3/2019 и 18/2022),  у тачки „III. ЦЕНЕ ПАР-
КИРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА“ подтачка 1. мења се и 
гласи:

„1. за путничке аутомобиле:   

1.1. за паркирање путничког аутомобила на сталном паркиралишту:   

  - дневна паркинг карта  95,00 динара

  - за паркирање путничког аутомобила на сталном паркиралишту у трајању од 60 минута:   

  Екстра зона 80,00 динара 

  I зона (црвена) 60,00 динара

  II зона (плава) 50,00 динара
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  III зона (бела) 30,00 динара 
  - на паркиралишту са контролом уласка и изласка 50,00 динара
  - на паркиралишту са контролом уласка и изласка код Института у Сремској Каменици 30,00 динара
1А. за теретна возила највеће дозвољене масе до 2,5т:   
 -  примењују се цене паркирања путничких возила из поглавља "III. ЦЕНЕ ПАРКИРАЊА 

   МОТОРНИХ ВОЗИЛА", почев од тачке 1.1 закључно са тачком 1.6.  
1.2. за дневно паркирање путничког аутомобила на привременим и повременим 

паркиралиштима са наплатом:   
  -  за време одржавања сајамских, вашарских и других приредби и манифестација без 

   обзира на време задржавања 250,00 динара 
  -  на Најлон пијаци, без обзира на време задржавања 80,00 динара 
1.3. за дневно паркирање путничког аутомобила на повременом паркиралишту код 

купалишта "Штранд" без обзира на време задржавања 35,00 динара 
1.4. за паркирање путничког аутомобила, ако се накнада за паркирање плаћа у паушалном 

износу   
  - за месец дана 5.800,00 динара
  за паркирање путничког аутомобила у јавној својини Града Новог Сада који служи за 

обављање послова из надлежности органа Града Новог Сада, возила Полицијске управе 
Нови Сад и верских заједница   

  - за месец дана 360,00 динара 
  - за годину дана 4.320,00 динара 
  за повлашћену паркинг карту за станаре који паркирају своја возила на паркиралиштима   
  - за  месец дана 200,00 динара 
  - за годину дана 2.400,00 динара 
  - за повлашћену паркинг карту за предузетнике и правна лица који паркирају своја 

возила на паркиралиштима   
  - за месец дана 2.370,00 динара
  - за годину дана 28.440,00 динара 
1.5. за паркирање на резервисаном паркинг месту на посебном паркиралишту за путничко 

возило у дневном износу:   
  - за временски период у трајању од 9 часова у екстра зони 693,00 динара 
  - за временски период у трајању од 9 часова у црвеној зони 445,50 динара 
  - за временски период у трајању од 9 часова у плавој зони 346,50 динара 
  - за временски период у трајању од 9 часова у белој зони 297,00 динара 
1.6. за паркирање на резервисаном паркинг-месту на општем паркиралишту за путничко 

возило у дневном износу:  
 - за временски период у трајању од 9 часова 297,00 динара
1.7. за паркирање на обележеним такси местима на такси стајалиштима по такси возилу у 

дневном износу од 4,40 динара. „

II. Ова  oдлука ступа на снагу наредног дана од дана  објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“,  а при-
мењиваће се од 01.01.2023. године.

Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
Датум: 29.12.2022. године
Број: 2022-0-1442/2

   Председник Надзорног одбора
            Зоран Алимпић, с.р.  
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ГРАД НОВИ САД
Градско веће
1345 Програм изградње објекта јавне намене 
 од посебног значаја за Град Нови Сад, 
 новог моста преко дунава на стубовима 
 некадашњег моста Франца Јозефа у 
 Новом Саду за 2023. годину 3761
1346 Програм реализације Пројекта „Нови Сад 
 – град младих, Србија – земља младих“ 
 у 2023. години 3761
1347 Правилник о изменама и допуни Правил-
 ника о ближим условима, начину и посту-
 пку за остваривање права на накнаду 
 дела трошкова за биомедицински потпо-
 могнуто оплођење 3762
1348  Мере за унапређење подршке подстицај-
 ном родитељству и раном развоју деце 
 за 2023. годину 3763
1349 Решење о давању сагласности на Одлу-
 ку о измени Програма рада Установе за 
 културу и образовање Културни центар 
 „Младост“, Футог за 2022. годину 3765
1350 Решење о давању сагласности на Одлу-
 ку о измени Програма рада Културног 
 центра Новог Сада, Нови Сад за 2022. 
 годину 3765
1351 Решење о давању сагласности на Одлу-
 ку о измени Програма рада Градске биб-
 лиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2022. 
 годину 3765
1352 Решење о давању сагласности на Одлу-
 ку о измени Финансијског плана Установе 
 за културу и образовање Културни центар 
 „Младост“, Футог за 2022. годину 3765
1353 Решење о давању сагласности на Одлу-
 ку о измени Финансијског плана Градске 
 библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 
 2022. годину 3766
1354 Решење о давању сагласности на Одлу-
 ку о измени Финансијског плана Културног 
 центра Новог Сада, Нови Сад за 2022. 
 годину 3766
1355 Решење о давању сагласности на  Пред-
 лог одлуке о расписивању и спровођењу 
 Јавног конкурса за избор кандидата за 
 директора “Новосадског позоришта - 
 Újvidéki Színház“, Нови Сад 3766
1356 Решење о утврђивању износа новчане 
 помоћи за прво дете, новчане помоћи 
 за тројке, новогодишње новчане помоћи, 
 новогодишњег поклона и новчаног пок-
 лона поводом дана града, за 2023. годину 3766
1357 Решење о утврђивању броја деце за коју 
 се обезбеђује накнада трошкова за услугу 
 личног пратиоца детета, за 2023. годину 3767
1358 Решење о давању сагласности на Пред-
 лог правилника о раду Туристичке орга-
 низације Града Новог Сада 3767

1359 Решење о давању сагласности на Фина-
 нсијски план Музеја Града Новог Сада, 
 Петроварадин за 2023. годину 3767
1360 Решење о давању сагласности на Фина-
 нсијски план Градске библиотеке у Но-
 вом Саду, Нови Сад за 2023. годину 3767
1361 Решење о давању сагласности на Фина-
 нсијски план Историјског архива Града 
 Новог Сада, Нови Сад за 2023. годину 3767
1362 Решење о давању сагласности на Фина-
 нсијски план Завода за заштиту споме-
 ника културе Града Новог Сада, Нови 
 Сад за 2023. годину 3768
1363 Решење о давању сагласности на Фина-
 нсијски план “Новосадског позоришта -
 Újvidéki Színház“, Нови Сад за 2023. годину 3768
1364 Решење о давању сагласности на Фина-
 нсијски план Позоришта младих, Нови 
 Сад за 2023. годину 3768
1365 Решење о давању сагласности на Фина-
 нсијски план Стеријиног позорја, Нови 
 Сад за 2023. годину 3768
1366 Решење о давању сагласности на Фина-
 нсијски план Културног центра Новог 
 Сада, Нови Сад за 2023. годину 3769
1367 Решење о давању сагласности на Фина-
 нсијски план Установе за израду таписе-
 рија „Атеље 61“, Петроварадин за 2023. 
 годину  3769
1368 Решење о давању сагласности на Фина-
 нсијски план Установе за културу и обра-
 зовање Културни центар „Младост“, 
 Футог за 2023. годину 3769
1369 Решење о давању сагласности на Фина-
 нсијски план Установе за културу и обра-
 зовање Културни центар „Кисач“, Кисач 
 за 2023. годину 3769
1370 Решење о давању сагласности на Фина-
 нсијски план Културног центра „Руменка“, 
 Руменка за 2023. годину 3769
1371 Решење о давању сагласности на Фина-
 нсијски план Новосадског дечијег култур-
 ног центра, Нови Сад за 2023. годину 3770
1372 Решење о давању сагласности на Фина-
 нсијски план Мађарског културног центра 
 „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi 
 Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék  
 за 2023. годину 3770
1373 Решење о утврђивању броја корисника 
 услуге персоналне асистенције за које 
 се обезбеђује накнада трошкова, и броја 
 корисника који могу да остваре право на 
 накнаду трошкова за увећан број часова 
 персоналне асистенције, за 2023. годину 3770
1374 Решење о утврђивању броја ученика и 
 студената који остварују право на помоћ 
 у школовању и номинални износ помоћи 
 за 2023. годину 3770
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Александар Ткалец.
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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
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1375 Решење о изменама мера за унапређе-
 ње подршке подстицајном родитељству 
 и раном развоју деце  3771
1376 Решење о утврђивању економске цене 
 програма васпитања и образовања у 
 Предшколској установи „Радосно детињ-
 ство“ Нови Сад у 2023. години 3771
1377 Решење о финансирању програма којима 
 се подстиче развој добровољног ватро-
 гаства и рад добровољних ватрогасних 
 друштава и савеза на територији Града 
 Новог Сада у 2023. години 3772
1378 Решење о давању сагласности на Про-
 грам уклањања комуналног отпада Јав-
 ног комуналног предузећа „Чистоћа“ 
 Нови Сад за 2023. годину 3773
1379 Решење о утврђивању цене услуге при-
 временог смештаја  у Прихватилиште и 
 прихватну станицу за одрасла и стара 
 лица у оквиру Геронтолошког центра 
 „Нови Сад“  3773
1380 Решење о утврђивању цене часа услуге 
 помоћи у кући 3774
1381 Решење о утврђивању цене услуге дне-
 вног боравка за стара и одрасла лица, 
 у месечном износу по кориснику 3774
1382 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за прописе (Зора 
 Ђорђевић) 3774
1383 Решење о постављењу в.д. шефа Службе 
 за заједничке послове (Војислав Јоксовић) 3775
1384 Решење о постављењу в.д. заменика 
 шефа Службе за заједничке послове
 (Сандра Стојков) 3775

Градоначелник
1385 Одлука о престанку важења Одлуке о 
 усклађивању Одлуке о оснивању и раду 
 Службе за буџетску инспекцију 3776
1386 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 3777
1387 Решење о давању сагласности на Пра-
 вилник о организацији и систематиза-
 цији послова у “Новосадском позоришту 
 - Újvidéki Színház“, Нови Сад 3777
1388 Решење о изменама Решења о образо-
 вању и именовању Радне групе за изра-
 ду Локалног акционог плана за спреча-
 вање и борбу против насиља над жена-
 ма и насиља у породици Града Новог 
 Сада за период 2023-2026 3777

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
1389 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за финанси-
 рање или суфинансирање Програма 
 удружења грађана у области социјалне 
 заштите који су од интереса за Град 
 Нови Сад за 2023. годину 3778

Градска управа за саобраћај и путеве
1390 Решење о постављању успоривача бр-
 зине у Улици Бранка Миљковића у Пе-
 троварадину 3780
1391 Решење о постављању успоривача бр-
 зине у Улици Тоне Хаџића у Новом Саду 3781
1392 Решење о постављању саобраћајне си-
 гнализације у Руменачкој улици код ЈКП 
 „Пут“ у Новом Саду 3781

Јавно комунално предузеће „Новосадска 
топлана“ Нови Сад
1393 Одлука о продајној цени  производње и 
 испоруке топлотне енергије за грејање 
 просторија и продајне цене за утрошену 
 топлотну енергију за припрему топле 
 потрошне воде   3781

Јавно комунално предузеће „Тржница“ Нови Сад
1394 Одлука о изменaмa Ценовника за напла-
 ту пијачних услугa на пијацама у Новом 
 Саду, Петроварадину и Сремској Каменици 3782
1395 Одлука о измени Ценовника закупа пос-
 ловног простора и земљишта за поста-
 вљање мањих монтажних објеката и 
 друге намене на пијацама у Новом Саду, 
 Петроварадину и Сремској Каменици 3787

Јавно комунално предузеће „Зоохигијена 
и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад
1396 Ценовник  услуга из делатности зоохиги-
 јене и послова у оквиру карантина 3789

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад
1397 Ценовник других услуга које пружа јавно 
 комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад 3790

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ 
Нови Сад
1398 Одлука о измени Одлуке о промени цена 
 паркирања,  уклањања моторних возила 
 и постављања уређаја којима се спреча-
 ва одвожење возила 3795


