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

(„Службени лист Града Новог Сада“ број 11/19), члана 33. 
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 61/22), а у складу са 
тачком VI. подтачком 1. Програма унапређења социјалне 
заштите Града Новог Сада у 2023. години („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 1/23), на предлог Градоначелника 
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 39. 
седници од 6. марта  2023. године, доноси

ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ  ШКОЛЕ 
ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

„МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I. Овим програмом се утврђују инвестиционе активности 
Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ 
са домом ученика Нови Сад (у даљем тексту: Школа) за 
2023. годину, за који су средства обезбеђена Одлуком о 
буџету Града Новог Сада за 2023. годину.

II. За реализацију овог програма планирана су средства 
у буџету Града Новог Сада за 2023. годину, у укупном износу 
од 37.706.446,00 динара, у оквиру раздела 15. глава 15.01. 
Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Програм 11: 
Социјална и дечија заштита, Пројекат: 0902-4011, П: Школа 
за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са 
домом ученика, позиција буџета  421,  и то за:

-  капиталне трансфере, износ од 37.706.446,00 динара, 
економска класификација 4632.

III. Средства из тачке II. алинеја прва овог програма 
распоређују се за инвестиционе активности, и то за:

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И 
 ОБЈЕКАТА

Редни 
број Опис Износ (РСД)

1. Пројектно техничка документа-
ција и aдаптација и пренамена 34.110.682,00

са стручним надзором таван-
ског простора у радни простор 
и инвестиционо одржавање 
постојећег простора за децу, 
младе и одрасле са аутизмом 
који користе услуге Дневног 
боравка за предшколце, децу 
и омладину, и старије у Новом 
Саду

2.

Адаптација и реновирање 
Дневног боравка за децу, 
младе и одрасле кориснике са 
тешкоћама у развоју у Ковиљу

3.595.764,00

УКУПНО: 37.706.446,00

IV. Захтев за обезбеђење средстава из тачке II. овог 
програма, уз приложену документацију о спроведеном 
поступку јавне набавке, у складу са законом, Школа дос-
тавља Градској управи за социјалну и дечију заштиту (у 
даљем тексту: Градска управа), а пренос средстава на 
рачун Школе врши се на основу захтева за пренос који 
припрема Градска управа, у складу са прописима којима 
се уређује буџетски систем.

V. Школа је у обавези да активности у вези са набавком 
опреме и радова из овог програма изведе стручно и ква-
литетно у складу са законом, стандардима и нормативима 
који важе за ову врсту опреме и радова.

VI. Надзор над спровођењем овог програма обављаће 
Градска управа.

VII. Градска управа подноси извештај о реализацији 
овог програма Градском већу Града Новог Сада.

VIII. Овај програм објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 128/2023-II
6. март 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 11. став 7. Одлуке о остваривању 

потреба и интереса младих у областима омладинског сек-
тора на територији Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 22/19, 35/19 и 15/20), на предлог 
Комисије за стручни преглед поднетих предлога програма 
од јавног интереса којима се реализује пројекат „Нови Сад 
– град младих, Србија – земља младих“, Градско веће 
Града Новог Сада на 39. седници одржаној 6.3.2023. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОЈЕКАТ 
„НОВИ САД – ГРАД МЛАДИХ, СРБИЈА – 
ЗЕМЉА МЛАДИХ“ У 2023. ГОДИНИ И 

ПРОЈЕКТА КОЈИМ СЕ ВРШИ МОНИТОРИНГ 
И ЕВАЛУАЦИЈА ОДОБРЕНОГ ПРОГРАМА

I

Овим решењем одобрава се програм од јавног интереса 
којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија 
– земља младих“ у 2023. години и пројекат којим се врши 
мониторинг и евалуација одобреног програма, и утврђује 
износ средстава за њихову реализацију.

II

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

Програм од јавног интереса којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, 
Србија – земља младих“ у 2023. години

Ре
дн

и 
бр

ој

Ре
дн

и 
бр

ој
 

пр
иј
ав

е

Носилац програма Назив програма
Одобрени износ 
за финансирање 

у динарима

1. 45/кзм Омладински савез удружења "ОПЕНС“ Млади у Центру одрживе заједнице 44.000.000,00

Пројекат којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма

Ре
дн

и 
бр

ој

Ре
дн

и 
бр

ој
 

пр
иј
ав

е

Носилац пројекта Назив пројекта
Одобрени износ 
за финансирање 

у динарима

2. 43/кзм "Европски омладински центар 
Војводине"

Мониторинг и евалуација програма 
којима се реализује Пројекат "Нови 
Сад - град младих, Србија - Земља 

младих" за 2023. годину

2.000.000,00

Укупно: 46.000.000,00

III

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

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

IV

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

пројекта за који су одобрена средства, са одговарајућом 
документацијом.

V

Средства за реализацију програма и пројекта из тачке 
II. овог решења обезбеђена су у буџету Града Новог Сада 
за 2023. годину у оквиру Програма 1301, Програм 14: Раз-
вој спорта и омладине, Пројекат 1301-4013 П: Нови Сад 
град младих – Србија земља младих са позиције 370 - 
Дотације невладиним организацијама - економска класи-
фикација 481, извор финансирања 01, а по Финансијском 
плану прихода и примања и расхода и издатака Градске 
управе за спорт и омладину за 2023. годину са позиције 
370.01 – економска класификација 4819 - Дотације осталим 
непрофитним институцијама, синтетички конто 4819 у износу 
од 46.000.000,00 динара.
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VI

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

VII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 66-2/2023-7-II
6. март 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

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

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са чланом 83. став 1. и чланом 100. Закона о заштити 
животне средине („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 
– одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – др. 
закон) и чл. 4. став 1, 71. став 2. и 72. став 1. тачка 8. Закона 
о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 36/09, 10/13 и 26/21 – други закон), Градоначелник Града 
Новог Сада, дана 03.03.2023. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА 

И НАЧИНУ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ЗА 
НАБАВКУ БИЦИКЛА КАО ЕКОЛОШКИ 

ПРИХВАТЉИВОГ ТРАНСПОРТА
Члан 1.

У Правилнику о условима и начину пружања подршке 
за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 13/21), у члану 
8. став 1. алинеје трећа, четврта и пета, бришу се.

Досадашња алинеја шеста постаје алинеја трећа.

Члан 2.

Члан 13. мења се и гласи:

„Члан 13.

Са удружењем из члана 12. став 2. начелник Градске 
управе закључује уговор о реализацији програмске актив-
ности (у даљем тексту: Уговор).

Уговором из става 1. овог члана регулишу се међусобна 
права и обавезе између уговорних страна.

Удружење је у обавези да, пре закључивања уговора, 
отвори посебан наменски рачун којим се укључује у консо-
лидовани рачун трезора локалне власти.

Упутство за отварање посебног наменског рачуна из 
претходног става ближе ће се дефинисати Јавним конкур-
сом.“

Члан 3.

Овај правилник објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2023-17-II
3. март 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 45. став 1. Одлуке о социјалној заштити 

Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
38/11, 10/12, 34/17-др. одлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и 
56/21), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА СРЕДСТАВА 
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАДА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ 
КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ  У 2023. ГОДИНИ 

I.   Утврђују се средства из буџета Града Новог Сада за 
реализацију програма рада и појединачних програма 
којима се развија солидарност међу људима, орга-
низују различити облици међусобне помоћи грађана 
и спроводе програми помоћи деци, особама са инва-
лидитетом, старим и немоћним лицима, са терито-
рије Града Новог Сада, у сарадњи са донаторима и 
надлежним државним органима и органима терито-
ријалне аутономије и локалне самоуправе, које реа-
лизује Црвени крст Новог Сада – Градска организа-
ција  (у даљем тексту: Црвени крст), у 2023. години, 
у укупном износу од 72.694.079,00 динара, и то:

1.  у износу од  11.500.000,00 динара, за реализацију 
програма рада који Црвени крст обавља на терито-
рији Града Новог Сада у вршењу јавних овлашћења,

2.  у укупном износу од 61.194.079,00 динара, за реали-
зацију програма које Црвени крст у континуитету више 
година реализује за потребе Града Новог Сада и то:
- 45.140.000,00 динара, за програм: „Кухиње за 
социјално угрожена лица“,  

- 9.635.000,00 динара, за програм: „Подела помоћи 
за директно ублажавање  сиромаштва и други 
видови помоћи социјално угроженим грађанима“,
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- 2.700.000,00 динара, за програм: „Програми и 
активности за помоћ деци и младима у стању 
социјалне потребе“,

- 3.719.079,00 динара, за програм: „Програми и 
активности за старе“.

II. Cредства за реализацију програма из тачке I. овог 
решења, планирана су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 61/22) у разделу 15. глава 15.01. 
Градска управа за социјалну и дечију заштиту, у 
оквиру Програма 11. Социјална и дечија заштита, 
у функцији 090 - Социјална заштита некласифико-
вана на другом месту, Програмска активност 0902-
0018 ПА: Подршка реализацији програма Црвеног 
крста, позиција буџета 416, економска класифика-
ција 481 Дотације невладиним организацијама, на 
позицијама Финансијског плана, и то:

- средства из подтачке 1. планирана су на позицији 
416.01.02. Програм рада Црвеног крста у вршењу 
јавних овлашћења на територији Града Новог 
Сада, из извора финансирања 01,

- средства из подтачке 2. алинеја прва планирана 
су на позицији 416.01.01 Кухиња за социјално 
угрожена лица, из извора финансирања 01,

- средства из подтачке 2. алинеје друга до четврта 
планирана су на позицији 416.01.03 Програми и 
помоћ за ублажавање сиромаштва социјално угро-
женим породицама, деци, младима и старијим 
лицима, из извора финансирања 01.

III. Cредства из тачке I. овог програма преносе се на 
основу уговора који са Црвеним крстом, за програм 
рада и сваки појединачни програм, закључује начел-
ник Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

IV. Црвени крст за реализацију појединачних програма 
из овог решења спроводи јавну набавку добара и 
услуга у складу са законом.

V. Надзор над реализацијом овог програма спроводиће 
Градска управа за социјалну и дечију заштиту, а 
Црвени крст ће доставити извештај о реализацији 
програма рада и појединачних програма у роковима 
предвиђеним уговором из тачке III. овог решења.

VI. Износи средстава за појединачне програме из  тачке 
I. овог програма  могу се умањити, сразмерно ост-
вареном ниову прихода буџета Града Новог Сада,  
уколико се приходи буџета Града Новог Сада не 
остварују у планираном  обиму. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2022-16114
26. децембар 2023. године
НОВИ САД

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

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 
11/2019), а у вези члана 3. став 1. Уговора о регулисању 
права и обавеза уговорних страна у вези са израдом тех-
ничке документације за изградњу стамбених објеката у 
Републици Србији за решавање стамбених потреба 
избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма – 
Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 7, број: 
II-020-2/2017-9902 од 22.11.2017. године, Градоначелник 
Града Новог Сада, дана 1. марта 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ 
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА 

ДАВАЊЕМ 152 СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ У 
ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА 

МОГУЋНОШЋУ КУПОВИНЕ У ОКВИРУ 
РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА, 

ПОТПРОЈЕКАТ 7 – КОМПОНЕНТА 4

I. У Решењу о образовању и именовању Комисије за 
избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба 
избеглица давањем 152 стамбене јединице у закуп на 
одређено време са могућношћу куповине у оквиру Регио-
налног стамбеног програма, Потпројекат 7 – Компонента 
4 („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 68/17, 19/20, 
25/20-испр. и 64/20) и Решењу о изменама Решења о обра-
зовању и именовању Комисије за избор корисника помоћи 
за решавање стамбених потреба избеглица давањем 152 
стамбене јединице у закуп на одређено време са могућно-
шћу куповине у оквиру Регионалног стамбеног програма, 
Потпројекат 7 – Компонента 4, број: 2657/2022-1-II од 
25.11.2022. године,  тачка III. мења се и гласи: 

„- за председника  -
МИЛОВАН АМИЏИЋ, члан Градског већа за управу, 
прописе и урбанизам,

- за заменика председника
ВЛАДАН БУМБИЋ, Градска управа за урбанизам и 
грађевинске послове

- за чланове
1.  ДАНИЈЕЛА КОСТИЋ, члан Градског већа за социјалну 

заштиту и бригу о породици и деци
2.  ПЕТАР АНЂИЋ, Комесаријат за избеглице и мигра-

ције Републике Србије
3.  НЕНАД ДРАШКОВИЋ, Градска управа за социјалну 

и дечију заштиту
4.  ТАМАРА МИЛАНОВИЋ, повереник за избеглице

- за заменике чланова
1.   МИЛЕНКО МАЛЕШЕВ, Служба извршних органа Града 

Новог Сада
2.  РАДМИЛО ДЕДОВИЋ, Комесаријат за избеглице и 

миграције Републике Србије
3.  ЖИВАНА МАРЈАНОВИЋ, Служба извршних органа 

Града Новог Сада
4.  ПРЕДРАГ ДАШИЋ, Градска управа за грађевинско 

земљиште и инвестиције
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- за службеника одговорног за контролу квалитета
ДУШАН МИЛАДИНОВИЋ, Јавно предузеће „Урбанизам“ 
Нови Сад

- за секретара
МАРИЈА БАШКАЛО, Градска управа за социјалну и дечију 
заштиту – Канцеларија за избеглице, миграције и ромска 
питања.“ 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2023-1647
1. март 2023. године
НОВИ САД    Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године и II-020-4/2023-
15/m од 28.02.2023. године, а на предлог Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ван-
редне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Новом 
Саду, 09.21 број. 217-5/23-72 од 22.02.2023. године, Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ

I.   Додељује се Варади Атили, воднику I класе ватрогасцу, 
новчана награда за остварене изузетне резултате у 
обављању послова од значаја за безбедност људи и 
имовине грађана и правних лица, као и допринос 
повећању степена безбедности грађана на подручју 
Града Новог Сада, у току 2023. године, у  нето износу 
од 40.000,00 динара.

  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.   Решење доставити:
- Варади Атили,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1633
1. март 2023. године
НОВИ САД     Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године и II-020-4/2023-
15/m од 28.02.2023. године, а на предлог Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ван-
редне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Новом 
Саду, 09.21 број. 217-5/23-72 од 22.02.2023. године, Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ

I.   Додељује се Радојевић Мили, воднику I класе ватро-
гасцу, новчана награда за остварене изузетне резултате 
у обављању послова од значаја за безбедност људи и 
имовине грађана и правних лица, као и допринос 
повећању степена безбедности грађана на подручју 
Града Новог Сада, у току 2023. године, у  нето износу 
од 40.000,00 динара.

  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.   Решење доставити:
- Радојевић Мили,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1634
1. март 2023. године
НОВИ САД    Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године и II-020-4/2023-
15/m од 28.02.2023. године, а на предлог Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ван-
редне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Новом 
Саду, 09.21 број. 217-5/23-72 од 22.02.2023. године, Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ

I.  Додељује се Момиров Павлу, воднику I класе ватрогасцу, 
новчана награда за остварене изузетне резултате у 
обављању послова од значаја за безбедност људи и 
имовине грађана и правних лица, као и допринос 
повећању степена безбедности грађана на подручју 
Града Новог Сада, у току 2023. године, у  нето износу 
од 40.000,00 динара.
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  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.   Решење доставити:
- Момиров Павлу,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1635
1. март 2023. године
НОВИ САД    Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године и II-020-4/2023-
15/m од 28.02.2023. године, а на предлог Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ван-
редне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Новом 
Саду, 09.21 број. 217-5/23-72 од 22.02.2023. године, Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ

I.   Додељује се Остојић Дејану, воднику I класе ватрогасцу, 
новчана награда за остварене изузетне резултате у 
обављању послова од значаја за безбедност људи и 
имовине грађана и правних лица, као и допринос 
повећању степена безбедности грађана на подручју 
Града Новог Сада, у току 2023. године, у  нето износу 
од 40.000,00 динара.

  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.   Решење доставити:
- Остојић Дејану,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1636
1. март 2023. године
НОВИ САД     Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године и II-020-4/2023-
15/m од 28.02.2023. године, а на предлог Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ван-
редне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Новом 
Саду, 09.21 број. 217-5/23-72 од 22.02.2023. године, Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ

I.   Додељује се Станковић Лазару, воднику I класе ватро-
гасцу, новчана награда за остварене изузетне резултате 
у обављању послова од значаја за безбедност људи и 
имовине грађана и правних лица, као и допринос 
повећању степена безбедности грађана на подручју 
Града Новог Сада, у току 2023. године, у  нето износу 
од 40.000,00 динара.

  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.   Решење доставити:
- Станковић Лазару,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1637
1. март 2023 године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године и II-020-4/2023-
15/m од 28.02.2023. године, а на предлог Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ван-
редне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Новом 
Саду, 09.21 број. 217-5/23-72 од 22.02.2022. године, Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ

I.  Додељује се Момиров Драгану, воднику ватрогасцу, 
новчана награда за остварене изузетне резултате у 
обављању послова од значаја за безбедност људи и 
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имовине грађана и правних лица, као и допринос 
повећању степена безбедности грађана на подручју 
Града Новог Сада, у току 2023. године, у  нето износу 
од 40.000,00 динара.

  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.   Решење доставити:
- Момиров Драгану,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1638
1. март 2023. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године и II-020-4/2023-
15/m од 28.02.2023. године, а на предлог Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ван-
редне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Новом 
Саду, 09.21 број. 217-5/23-72 од 22.02.2023. године, Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ

I.   Додељује се Дроњак Николи, млађем воднику ватро-
гасцу, новчана награда за остварене изузетне резултате 
у обављању послова од значаја за безбедност људи и 
имовине грађана и правних лица, као и допринос 
повећању степена безбедности грађана на подручју 
Града Новог Сада, у току 2022. године, у  нето износу 
од 40.000,00 динара.

  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.   Решење доставити:
- Дроњак Николи,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1639
1. март 2023. године
НОВИ САД     Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.

244
На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године и II-020-4/2023-
15/m од 28.02.2023. године, а на предлог Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ван-
редне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Новом 
Саду, 09.21 број. 217-5/23-72 од 22.02.2023. године, Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ

I.   Додељује се Варади Борису, млађем воднику ватро-
гасцу, новчана награда за остварене изузетне резултате 
у обављању послова од значаја за безбедност људи и 
имовине грађана и правних лица, као и допринос 
повећању степена безбедности грађана на подручју 
Града Новог Сада, у току 2023. године, у  нето износу 
од 40.000,00 динара.

  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.   Решење доставити:
- Варади Борису,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1640
1. март 2023. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

245
На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године, а на предлог 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
Полицијске управе у Новом Саду, број 03.29.500-133/23 од 
09.02.2023. године, Градоначелник Града Новог Сада 
доноси
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РЕШЕЊЕ

I.   Додељује се Бојану Тривунићу, службенику Полицијске 
управе Нови Сад, новчана награда за остварене изу-
зетне резултате у обављању полицијских послова, од 
значаја за безбедност људи и имовине грађана и прав-
них лица са територије Града Новог Сада, у току 2023. 
године, у нето износу од 40.000,00 динара.

  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.   Решење доставити:
- Бојану Тривунићу,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1042
10. фебруар 2023. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

246
На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године, а на предлог 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
Полицијске управе у Новом Саду, број 03.29.500-133/23 од 
09.02.2023. године, Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

РЕШЕЊЕ

I.   Додељује се Предрагу Васиљевићу, службенику Поли-
цијске управе Нови Сад, новчана награда за остварене 
изузетне резултате у обављању полицијских послова, 
од значаја за безбедност људи и имовине грађана и 
правних лица са територије Града Новог Сада, у току 
2023. године, у нето износу од 40.000,00 динара.

  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.   Решење доставити:
- Предрагу Васиљевићу,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1043
10. фебруар 2023. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

247
На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године, а на предлог 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
Полицијске управе у Новом Саду, број 03.29.500-133/23 од 
09.02.2023. године, Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

РЕШЕЊЕ

I.   Додељује се Саши Милановићу, службенику Полицијске 
управе Нови Сад, новчана награда за остварене изу-
зетне резултате у обављању полицијских послова, од 
значаја за безбедност људи и имовине грађана и прав-
них лица са територије Града Новог Сада, у току 2023. 
године, у нето износу од 40.000,00 динара.

  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.   Решење доставити:
- Саши Милановићу,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1044
10. фебруар 2023. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

248
На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године, а на предлог 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
Полицијске управе у Новом Саду, број 03.29.500-133/23 од 
09.02.2023. године, Градоначелник Града Новог Сада 
доноси
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РЕШЕЊЕ

I.   Додељује се Слободану Мајкићу, службенику Полицијске 
управе Нови Сад, новчана награда за остварене изу-
зетне резултате у обављању полицијских послова, од 
значаја за безбедност људи и имовине грађана и прав-
них лица са територије Града Новог Сада, у току 2023. 
године, у нето износу од 40.000,00 динара.

  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.   Решење доставити:
- Слободану Мајкићу,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1045
10. фебруар 2023. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

249
На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године, а на предлог 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
Полицијске управе у Новом Саду, број 03.29.500-133/23 од 
09.02.2023. године, Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

РЕШЕЊЕ

I.   Додељује се Борисаву Дејановићу, службенику Поли-
цијске управе Нови Сад, новчана награда за остварене 
изузетне резултате у обављању полицијских послова, 
од значаја за безбедност људи и имовине грађана и 
правних лица са територије Града Новог Сада, у току 
2023. године, у нето износу од 40.000,00 динара.

  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.   Решење доставити:
- Борисаву Дејановићу,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1046
10. фебруар 2023. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

250
На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године, а на предлог 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
Полицијске управе у Новом Саду, број 03.29.500-133/23 од 
09.02.2023. године, Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

РЕШЕЊЕ

I.   Додељује се Биљани Барбарић, службеници Полицијске 
управе Нови Сад, новчана награда за остварене изу-
зетне резултате у обављању полицијских послова, од 
значаја за безбедност људи и имовине грађана и прав-
них лица са територије Града Новог Сада, у току 2023. 
године, у нето износу од 40.000,00 динара.

  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.   Решење доставити:
- Биљани Барбарић,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1047
10. фебруар 2023. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

251
На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године, а на предлог 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
Полицијске управе у Новом Саду, број 03.29.500-133/23 од 
09.02.2023. године, Градоначелник Града Новог Сада 
доноси
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РЕШЕЊЕ

I.   Додељује се Дарку Вулићу, службенику Полицијске 
управе Нови Сад, новчана награда за остварене изу-
зетне резултате у обављању полицијских послова, од 
значаја за безбедност људи и имовине грађана и прав-
них лица са територије Града Новог Сада, у току 2023. 
године, у нето износу од 40.000,00 динара.

  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.   Решење доставити:
- Дарку Вулићу,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1048
10. фебруар 2023. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

252
На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године, а на предлог 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
Полицијске управе у Новом Саду, број 03.29.500-133/23 од 
09.02.2023. године, Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

РЕШЕЊЕ

I.   Додељује се Марку Милићевићу, службенику Полицијске 
управе Нови Сад, новчана награда за остварене изу-
зетне резултате у обављању полицијских послова, од 
значаја за безбедност људи и имовине грађана и прав-
них лица са територије Града Новог Сада, у току 2023. 
године, у нето износу од 40.000,00 динара.

  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.  Решење доставити:
- Марку Милићевићу,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1049
10. фебруар 2023. године
НОВИ САД    Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.

253
На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године, а на предлог 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
Полицијске управе у Новом Саду, број 03.29.500-133/23 од 
09.02.2023. године, Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

РЕШЕЊЕ

I.   Додељује се Мирку Шарцу, службенику Полицијске 
управе Нови Сад, новчана награда за остварене изу-
зетне резултате у обављању полицијских послова, од 
значаја за безбедност људи и имовине грађана и прав-
них лица са територије Града Новог Сада, у току 2023. 
године, у нето износу од 40.000,00 динара.

  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.   Решење доставити:
- Мирку Шарцу,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1050
10. фебруар 2023. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

254
На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању поли-

цијских службеника („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 14/13) и Закључка Градског већа Града Новог Сада, 
број: II-020-4/2023-8/b од 09.02.2023. године, а на предлог 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
Полицијске управе у Новом Саду, број 03.29.500-133/23 од 
09.02.2023. године, Градоначелник Града Новог Сада 
доноси
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РЕШЕЊЕ

I.   Додељује се Божидару Дробњаку, службенику Поли-
цијске управе Нови Сад, новчана награда за остварене 
изузетне резултате у обављању полицијских послова, 
од значаја за безбедност људи и имовине грађана и 
правних лица са територије Града Новог Сада, у току 
2023. године, у нето износу од 40.000,00 динара.

  На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези 
и доприноси у складу са важећим прописима.

II.   За реализацију овог решења, задужују се Служба за 
заједничке послове и Градска управа за финансије.

III.   Решење доставити:
- Божидару Дробњаку,
- Служби за заједничке послове,
- Градској управи за финансије

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2023-1051
10. фебруар 2023. године
НОВИ САД    Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.

255
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда 

за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Буга-
риновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду 
(„Службени лист Општине Нови Сад“, број 11/78 и „Службени 
лист Града Новог Сада“, број 49/07), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Фонда за уна-
пређење вокалне уметности младих „Меланије Бугарино-
вић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду за 
2023. годину, који је донео Управни одбор Фонда за уна-
пређење вокалне уметности младих „Меланије Бугарино-
вић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду на 
XXXI седници одржаној 7. фебруара 2023. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 6-5/2023-1-II
3. март 2023. године
НОВИ САД     Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.

256
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда 

за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Буга-
риновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду 
(„Службени лист Општине Нови Сад“, број 11/78 и „Службени 
лист Града Новог Сада“, број 49/07), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Фонда за 
унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугари-
новић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду за 
2023. годину, који је донео Управни одбор Фонда за уна-
пређење вокалне уметности младих „Меланије Бугарино-
вић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду на 
XXXI седници одржаној 7. фебруара 2023. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 6-5/2023-2-II
3. март 2023. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

257
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука 
УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. 
закон) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 
11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21 и 65/22), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 
БУЛЕВАРУ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ БР. 6 

У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја на Булевару 
војводе Степе бр. 6 у Новом Саду.

II. Саобраћајна сигнализација се поставља у складу са 
Техничким регулисањем саобраћаја број: С-72/23 из фебру-
ара 2023. године које је израдило Одељење за развој и 
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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 2.5.2023. 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-34-1542/2023 
2. март 2023. године
НОВИ САД в.д. начелника

Сузана Савић , с.р.
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

232 Програм инвестиционих активности 
 Школе за основно и средње образовање 
 „Милан Петровић“ са домом ученика 
 Нови Сад за 2023. годину 421

233 Решење о одобравању програма од јав-
 ног интереса којим се реализује Пројекат 
 „Нови Сад – град младих, Србија – зем-
 ља младих“ у 2023. години и пројекта 
 којим се врши мониторинг и евалуација 
 одобреног програма 422

Градоначелник

234 Правилник о изменама Правилника о 
 условима и начину пружања подршке 
 за набавку бицикла као еколошки при-
 хватљивог транспорта 423

235 Решење о утврђивању износа средстава 
 из буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију програма рада и појединачних про-
 грама Црвеног крста Новог Сада – Град-
 ске организације  у 2023. години  423

236 Решење о изменама Решења о образо-
 вању и именовању Комисије за избор 
 корисника помоћи за решавање стам-
 бених потреба избеглица давањем 152 
 стамбене јединице у закуп на одређено 
 време са могућношћу куповине у оквиру 
 Регионалног стамбеног програма, Пот-
 пројекат 7 – Компонента 4 424

237 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обавља-
 њу послова од значаја за безбедност 
 људи и имовине грађана и правних лица, 
 као и допринос повећању степена безбе-
 дности грађана Варади Атили, воднику 
 I класе ватрогасцу 425

238 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обавља-
 њу послова од значаја за безбедност 
 људи и имовине грађана и правних лица, 
 као и допринос повећању степена безбе-
 дности грађана Радојевић Мили, воднику 
 I класе ватрогасцу 425

239 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обавља-
 њу послова од значаја за безбедност 
 људи и имовине грађана и правних лица, 
 као и допринос повећању степена безбе-
 дности грађана Момиров Павлу, воднику 
 I класе ватрогасцу 425
240 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обавља-
 њу послова од значаја за безбедност 
 људи и имовине грађана и правних лица, 
 као и допринос повећању степена безбе-
 дности грађана Остојић Дејану, воднику 
 I класе ватрогасцу 426
241 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обавља-
 њу послова од значаја за безбедност 
 људи и имовине грађана и правних лица, 
 као и допринос повећању степена безбе-
 дности грађана Станковић Лазару, вод-
 нику I класе ватрогасцу 426
242 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обавља-
 њу послова од значаја за безбедност 
 људи и имовине грађана и правних лица, 
 као и допринос повећању степена безбе-
 дности грађана Момиров Драгану, вод-
 нику ватрогасцу 426
243 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обавља-
 њу послова од значаја за безбедност 
 људи и имовине грађана и правних лица, 
 као и допринос повећању степена безбе-
 дности грађана Дроњак Николи, млађем 
 воднику ватрогасцу 427
244 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обавља-
 њу послова од значаја за безбедност 
 људи и имовине грађана и правних лица, 
 као и допринос повећању степена безбе-
 дности грађана Варади Борису, млађем 
 воднику ватрогасцу 427
245 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обав-
 љању полицијских послова Бојану 
 Тривунићу, службенику Полицијске 
 управе Нови Сад 428

246 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обав-
 љању полицијских послова Предрагу 
 Васиљевићу, службенику Полицијске 
 управе Нови Сад 428
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Александар Ткалец.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

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

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

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

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

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

247 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обав-
 љању полицијских послова Саши 
 Милановићу, службенику Полицијске 
 управе Нови Сад 428
248 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обав-
 љању полицијских послова Слободану 
 Мајкићу, службенику Полицијске управе 
 Нови Сад 429
249 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обав-
 љању полицијских послова Борисаву 
 Дејановићу, службенику Полицијске 
 управе Нови Сад 429
250 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обав-
 љању полицијских послова Биљани 
 Барбарић, службеници Полицијске 
 управе Нови Сад 429
251 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обав-
 љању полицијских послова Дарку Вулићу, 
 службенику Полицијске управе Нови Сад 430
252 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обав-
 љању полицијских послова Марку 
 Милићевићу, службенику Полицијске 
 управе Нови Сад 430

253 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обавља-
 њу полицијских послова Мирку Шарцу, 
 службенику Полицијске управе Нови Сад 430

254 Решење о додели новчане награде за 
 остварене изузетне резултате у обав-
 љању полицијских послова Божидару 
 Дробњаку, службенику Полицијске 
 управе Нови Сад 431

255 Решење о давању сагласности на  Про-
 грам рада Фонда за унапређење вокал-
 не уметности младих „Меланије Бугари-
 новић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ 
 у Новом Саду за 2023. годину 431

256 Решење о давању сагласности на Финан-
 сијски план Фонда за унапређење вокал-
 не уметности младих „Меланије Бугари-
 новић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ 
 у Новом Саду за 2023. годину 431

Градска управа за саобраћај и путеве

257 Решење о измени режима саобраћаја 
 на Булевару војводе Степе бр. 6 у 
 Новом Саду 431


