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На основу члана 5. Одлуке о куповини стана у јавној 

својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 55/20, 24/22 и 
30/22-исправка), Градско веће Града Новог Сада на 41. 
седници од 13. марта 2023. доноси

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА КУПОВИНУ 
СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ 
САДА У НОВОМ САДУ У УЛИЦИ МОМЧИЛА 

ТАПАВИЦЕ ББ, ЛАМЕЛА 5

Члан 1.

Покреће се поступак за куповину стана у јавној својини 
Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице 
бб, ламела 5, као вид стамбене подршке. 

Члан 2.

Одлуком о Програму стамбене подршке куповином стана 
у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици 
Момчила Тапавице бб, ламела 5 („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 29/22) утврђени су станови у јавној својини 
Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице 
бб, ламела 5, који се могу отуђити, односно које корисник 
ове стамбене подршке може купити, и то:

Редни 
број Адреса и број парцеле Број чланова 

домаћинства

Ознаке стана

Спрат Број 
стана

Површина 
(м2)

1.

Нови Сад, Момчила Тапавице бб, ламела 5, 
парцела број 731/7, КО Нови Сад IV

2

први 5 37,13

2. други 9 42,09

3. други 10 37,17

4. трећи 14 42,45

5. трећи 15 37,11

6. четврти 20 37,11

7. пети-повучена 
етажа 25 36,70

8.

3

први 4 41,89

9. први 6 44,12

10. други 11 44,07

11. трећи 16 43,90

12. четврти 19 42,12

13. четврти 21 43,86

14. пети-повучена 
етажа 24 42,08

15. пети-повучена 
етажа 27 43,87
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16.

4

први 7 56,83

17. други 12 56,88

18. трећи 17 56,56

19. четврти 22 56,24

20. пети-повучена 
етажа 26 56,08

21.

5

први 3 59,59

22. други 8 59,85

23. трећи 13 60,17

24. четврти 18 60,05

25. пети-повучена 
етажа 23 58,55

Члан 3.

Граница прихода као услов за остваривање права на куповину станова из члана 2. износи:  

Број чланова домаћинства Максимални приход по 
домаћинству у динарима

Максимални приход по 
домаћинству у динарима 
за особе са инвалидитетом

1 одрасла особа 137.909,25 137.909,25
1 одрасла особа и 

1 дете до 14 година 206.863,88 275.818,50
1 одрасла особа и 

2 деце до 14 година 275.818,50 344.773,13
1 одрасла особа и 

3 деце до 14 година 344.773,13 413.727,75
1 одрасла особа и 

4 деце до 14 година 413.727,75 482.682,38
2 одрасле особе 234.445,73 303.400,35
2 одрасле особе и 

1 дете до 14 година 303.400,35 372.354,98
2 одрасле особе и 

2 деце до 14 година                 372.354,98                                                                               441.309,60
2 одрасле особе и 

3 деце до 14 година 441.309,60 510.264,23
3 одрасле особе 330.982,20 399.936,83
3 одрасле особе и 

1 дете до 14 година 399.936,83 468.891,45
3 одрасле особе и 

2 деце до 14 година 468.891,45 537.846,08
4 одрасле особе 427.518,68 496.473,30
4 одрасле особе и 

1 дете до 14 година 496.473,30 565.427,93
5 одраслих особа 524.055,15 593.009,78
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Члан  4.
Купопродајна цена по м2 нето корисне површине станова 

из члана 2. ове одлуке износи 116.774,63 динара са ПДВ-ом.

Члан  5.
Станови из члана 2. ове одлуке купују се једнократном 

исплатом или исплатом у највише 240 месечних рата, без 
учешћа.

У случају исплате купопродајне цене на рате, у циљу 
обезбеђења реалне вредности стана у току његове отплате, 
шестомесечне отплатне рате се усклађују за периоде јану-
ар-јун, односно јул-децембар, са кретањем потрошачких 
цена у Републици Србији, а највише до висине раста про-
сечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици 
Србији, према званичним подацима Републичког завода 
за статистику.

Члан 6.

Поступак за куповину стана у јавној својини Града Новог 
Сада као вид стамбене подршке спровешће Стамбена 
комисија за доделу стамбене подршке куповином станова 
у јавној својини Града Новог Сада, коју ће образовати и 
именовати Градоначелник Града Новог Сада у року од 8 
(осам) дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 7.

Стамбена комисија за доделу стамбене подршке купо-
вином станова у јавној својини Града Новог Сада расписаће 
и објавити јавни позив за куповину станова у јавној својини 
Града Новог Сада у дневном листу „Дневник“, на сајту Града 
Новог Сада www.novisad.rs и на сајту Градске управе за 
имовину и имовинско-правне послове www.imovina.novisad.rs, 
у року од 10 дана од дана њеног образовања и именовања.

Члан  8. 
Oва одлука 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: 020-16/2023-II
13. март 2023. године
НОВИ САД Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 13. став 3. Одлуке о јавним паркира-

лиштима на територији Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10 – испр., 19/10 – испр., 
50/10, 44/11, 38/12, 7/13 – испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 
61/17, 42/18, 59/18, 61/19, 9/21, 24/21, 16/22, 47/22 и 65/22), 
Градско веће Града Новог Сада на 40. седници од 10. марта 
2023. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА, 
НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ

Члан 1.

У Правилнику о условима, начину и поступку за 
коришћење паркинг места за возила особа са инвалиди-
тетом („Службени лист Града Новог Сада“, број 3/22) у 
члану 13. после речи: „за 2022.“ додају се речи: „и 2023.“.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 363/2023-1-II
10. март 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 14. став 3. Одлуке о јавном превозу на 

територији Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог 
Сада'', бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, ''Службени гласник 
Републике Србије'', бр.104/17 – одлука УС и ''Службени 
лист Града Новог Сада'', бр. 29/18, 48/18, 27/19, 49/19, 
61/19, 22/20, 24/21, 27/21-исправка, 58/21, 24/22 и 41/22) 
Градско веће Града Новог Сада, на 40. седници од 10. 
марта 2023. године, доноси

                                          
РЕШЕЊЕ

О ПРОГРАМУ  ПОСТАВЉАЊА 
НАДСТРЕШНИЦА НА АУТОБУСКИМ 

СТАЈАЛИШТИМА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ 

ПРЕВОЗ ПУТНИКА ЗА 2023. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се Програм  постављањa 
надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији 
Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника 
за 2023.  годину  (у даљем тексту: Програм), који чини 
саставни део овог решења. 

II. Програм обухвата набавку и постављање до 20 над-
стрешница на аутобуским стајалиштима на територији 
Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника 
у 2023. години и реализација преузете обавезе из 2022. 
године за набавку и постављање до 16 надстешница на 
аутобуским стајалиштима на територији Града Новог Сада 
за градски и приградски превоз путника.

Набавка и постављање из става 1. ове тачке вршиће се 
у складу са прописима који регулишу јавне набавке, односно 
на начин и у роковима који су уговорени у поступку јавне 
набавке.

III. За реализацију овог програма задужује се Градска 
управа за саобраћај и путеве (у даљем тексту: Градска 
управа). 
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IV. Средства за реализацију Програма у укупном износу 
од 10.353.200,00 динара обезбеђена су у буџету Града 
Новог Сада за 2023. годину, од чега су 4.353.200,00 динара 
преузете обавезе по Оквирном споразуму из 2022. године 
за набавку и постављање до 16 надстрешница, а 
6.000.000,00 динара планирана средства из буџета Града 
Новог Сада за 2023. годину за набавку и постављање до 
20 надстрешница.

V. Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VI. Градска управа подноси Градском већу Града Новог 
Сада извештај о реализацији Програма, са исказаним 
физичким и финансијским показатељима о извршеним 
активностима и утрошку средстава. 

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

 ПРОГРАМ 
ПОСТАВЉАЊА НАДСТРЕШНИЦА НА 

АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА  НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ГРАДСКИ И 
ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

ЗА 2023. ГОДИНУ

РЕД. 
БР. НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ ИЗНОС У 

ДИНАРИМА

  1.

Набавка и постављање  до 20 
надстрешница на аутобуским 
стајалиштима на територији 
Града Новог Сада за градски и 
приградски превоз путника за 
2023. годину

 

6.000.000,00

2.
Преузете обавезе за набавку и 
постављање до 16 надстрешница 
из 2022. године

4.353.200,00

 УКУПНО: 10.353.200,00

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 34-1020/2023-II
10. март 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 14. став 3. Одлуке о јавном превозу 

путника на територији Града Новог Сада (''Службени лист 
Града Новог Сада'', бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, ''Служ-
бени гласник Републике Србије'', бр. 104/17 – одлука УС и 
''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 29/18, 48/18, 27/19, 
49/19,  61/19, 22/20, 24/21, 27/21- испр,  58/21, 24/22 и 41/22) 
Градско веће Града Новог Сада, на 40. седници од 10. 
марта 2023. године, доноси                                          

РЕШЕЊЕ 
О ПРОГРАМУ  ОДРЖАВАЊА 

НАДСТРЕШНИЦА НА АУТОБУСКИМ 
СТАЈАЛИШТИМА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ 

ПРЕВОЗ ПУТНИКА ЗА 2023. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се Програм одржавања над-
стрешница на аутобуским стајалиштима на територији 
Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника 
за 2023.  годину (у даљем тексту: Програм), који чини сас-
тавни део овог решења. 

II. Програм обухвата одржавање надстрешница на ауто-
буским стајалиштима на територији Града Новог Сада за 
градски и приградски превоз путника, које су постављене 
у 2019. и 2020. години, на основу Решења о Програму 
постављања надстрешница на аутобуским стајалиштима 
на територији Града Новог Сада за градски и приградски 
превоз путника за 2019. годину ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 10/19, 51/19 и 54/19), Решења о Програму 
постављања надстрешница на аутобуским стајалиштима 
на територији Града Новог Сада за градски и приградски 
превоз путника за 2020. годину ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 49/20 и 52/20), Решења о Програму 
постављања надстрешница на аутобуским стајалиштима 
на територији Града Новог Сада за градски и приградски 
превоз путника за 2021. годину ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 16/21) и Решења о програму постављања 
надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији 
Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника 
за 2022. годину (''Службени лист Града Новог Сада'', број 
4/22).

III. Средства за реализацију Програма у укупном износу 
од 33.396.941,00 динара планирана су у буџету Града Новог 
Сада за 2023.  годину. 

Средства за реализацију Програма у укупном износу од 
33.396.941,00 динара обезбеђена су у буџету Града Новог 
Сада за 2023. годину, од чега су 9.396.941,00 динара пре-
узете обавезе по Оквирном споразуму из 2022. године, а 
24.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада за 2023. 
годину.

IV. За реализацију Програма, по спроведеном поступку 
јавне набавке у складу са Законом, задужује се Градска 
управа за саобраћај и путеве (у даљем тексту: Градска 
управа). 

V. Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа. 

VI. Градска управа подноси Градском већу Града Новог 
Сада извештај о реализацији Програма, са исказаним 
физичким и финансијским показатељима о извршеним 
активностима и утрошку средстава. 

VII. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада". 
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ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА НАДСТРЕШНИЦА НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА ЗА 2023. ГОДИНУ 

  

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ ИЗНОС У ДИНАРИМА

1. Одржавање 148 надстрешница на аутобуским стајалиштима на територији 
Града Новог Сада за градски и приградски превоз путника - преузете обавезе 
из 2022. године

9.396.941,00 динара

2. Одржавање 191 надстрешнице  на аутобуским стајалиштима на територији 
Града Новог Сада у 2023. години 24.000.000,00 динара

УКУПНО: 33.396.941,00 динара

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 34-637/2023-II
10. март 2023. 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 40. седници одржаној 10. марта 
2023. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. РАДОВАНОВИЋ БРАНИМИР, дипломирани правник, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за опште 
послове, почев од 11. марта 2023. године, до постављења 
начелника Градске управе за опште послове по спроведе-
ном 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. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: II-020-4/2023-17/с
10. март 2023. 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 41. седници одржаној 13. марта 
2023. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ГОРАН МАРИНКОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. заменика директора Дирекције за робне 
резерве, почев од 21. марта 2023. године, до постављења 
заменика директора Дирекције за робне резерве, по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".
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О б р а з л о ж е њ е

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

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: II-020-4/2023-18/b
13. март 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 6. Одлуке о давању у закуп пословног 

простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/20, 59/20, 24/21 и 58/21) 
и члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градона-
челник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У 

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Комисију за спровођење поступка давања у закуп 
пословног простора у јавној својини Града Новог Сада 
именује се:

за председника:
-  Наташа Теофиловић, помоћник начелника за 

пословни простор, Градска управа за имовину и имо-
винско-правне послове,

за заменика председника:
-  Гордана Костић, помоћник начелника за инвести-

ционе послове, Градска управа за имовину и имо-
винско-правне послове,

за чланове:
1.   Весна Бабић, помоћник начелника за имовину и опште 

послове, Градска управа за имовину и имовин-
ско-правне послове,

за заменика члана:
-  Јована Поповић, помоћник начелника за стамбене 

послове, Градска управа за имовину и имовин-
ско-правне послове,

2.  Јелена Благојевић Латиновић, руководилац Групе 
за књиговодствене послове, Градска управа за имо-
вину и имовинско-правне послове,

за заменика члана:
-  Маја Грлић, помоћник начелника за рачуноводствене 

послове, Градска управа за имовину и имовин-
ско-правне послове,

за секретара:
-  Маријана Кочовић – извршилац за нормативне и сту-

дијско-аналитичке послове у области пословног прос-
тора, Градска управа за имовину и имовинско-правне 
послове,

за заменика секретара:
-  Јелена Жегарац – извршилац за нормативне и сту-

дијско-аналитичке послове у области пословног прос-
тора, Градска управа за имовину и имовинско-правне 
послове.

II. Доношењем овог решења, престаје да важи Решење 
о именовању председника, заменика председника, чланова, 
заменика чланова, секретара и заменика секретара Коми-
сије за спровоћење поступка давања у закуп пословног 
простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 34/21).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 46-2/2023-168-II
7. март 2023. године
НОВИ САД Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18, 61/19, 9/21, 24/21, 16/22, 47/22 и 65/22), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА 
И ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ У ДЕЛУ УЛИЦЕ БАТЕ 

БРКИЋА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се опште паркиралиште за путничке ауто-
мобиле и пет паркинг места за возила особа са инвалиди-
тетом у делу улице Бате Бркића у Новом Саду, испред 
Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ 
Нови Сад.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг 
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис), да 
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и 
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном 
пројекту број ПС0680 из фебруара 2023. године који је 
израдио Паркинг сервис.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције. 

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене  сао-
браћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације. 

V. Рок за извршење овог решења је 10.4.2023. године.
VI. Ово решење објавити  у “Службеном листу Града 

Новог Сада”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1890/2023 
10. март 2023. године
НОВИ САД в.д. начелника

Сузана Савић, 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 и 65/2022), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ 

У ШКОЛСКОЈ УЛИЦИ У ВЕТЕРНИКУ

I. Одређује се постављање успоривача брзине и сао-
браћајне сигнализације у Школској улици у Ветернику. 

II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се 
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 
број: С-038/23 из фебруара 2023. 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 10.5.2023. 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-34-1894/2023 
10. март 2023. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Сузана Савић, 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 и 65/2022), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ 

У ДУНАВСКОЈ УЛИЦИ У ВЕТЕРНИКУ

I. Одређује се постављање успоривача брзине и сао-
браћајне сигнализације у Дунавској улици у Ветернику. 

II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се 
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 
број: С-408/22 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 10.5.2023. 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-34-1893/2023 
10. март 2023. године
НОВИ САД в.д. начелника

Сузана Савић, 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 и 65/2022), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ У 
УЛИЦИ СТАНОЈА ГЛАВАША У НОВОМ САДУ

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

II. Успоривачи брзине и саобраћајна сигнализација се 
постављају у складу са Техничким регулисањем саобраћаја 
број: С-074/23 из марта 2023. 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 10.5.2023. 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-34-1892/2023 
10. март 2023. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Сузана Савић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 
59/18, 61/19, 9/2021, 24/21, 16/22, 47/22 и 65/22), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА 
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ЈАВНИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању паркинг-места за возила 
особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на 
територији Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", 
бр. 60/14, 6/15, 49/15, 52/15, 38/2019, 13/22 и 38/22), у тачки 

I. подтачка 73. се брише, а досадашње подтачке 74. до 96. 
постају подтачке 73. до 95.

У тачки II. речи „6887 од 10.8.2012. године,“ се бришу.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 

сервис" Нови Сад да уклони сву саобраћајну сигнализацију 
постављену по тачки I. подтачка 73. Решења о одређивању 
паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавним 
паркиралиштима на територији Града Новог Сада ("Сл. 
лист Града Новог Сада", бр. 60/14, 6/15, 49/15, 52/15, 
38/2019, 13/22 и 38/22).

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције. 

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције да наведене измене 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације. 

V. Рок за извршење овог решења је 10.4.2023. године.
VI. Ово решење објавити  у “Службеном листу Града 

Новог Сада”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1872/2023 
10. март 2023. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Сузана Савић, с.р.

Градска управа за здравство
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На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14, 27/14, 9/19 и 40/21), 
Градска управа за здравство расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ 
ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И 
ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката здрав-
ствених установа у области јавног здравља којима се 
доприноси промоцији здравља и превенцији болести за 
2023. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса износе 11.320.000,00 динара и обезбеђена 
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су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину 
("Службени лист Града Новог Сада", број 61/22).

III. Пројекти здравствених установа у области јавног 
здравља којима се доприноси промоцији здравља и пре-
венцији болести који ће се финансирати из буџета Града 
Новог Сада у 2023. години су: 

1)  анализа здравственог стања грађана Града Новог 
Сада са предлогом мера за његово очување и 
унапређење
Анализа здравственог стања грађана Града Новог 
Сада са предлогом мера за његово очување и 
унапређење је пројекат који се реализује у циљу 
унапређења здравственог стања становништва, 
идентификације приоритетних здравствених про-
блема, праћења промена здравственог стања ста-
новништва током времена, компарације са другим 
територијама и одабира и усмеравања стратегија за 
решавање проблема.
Анализа здравственог стања грађана Града Новог 
Сада са предлогом мера за његово очување и 
унапређење обухвата витално-демографску 
ситуацију, морбидитет регистрован у ванболничкој 
и болничкој здравственој заштити, организацију и 
коришћење ванболничке и болничке здравствене 
службе, остваривање превентивне здравствене 
заштите, епидемиолошку ситуацију заразних болести, 
здравствену исправност намирница, стање животне 
средине, као и предлог мера за очување и унапређење 
стања у наведеним областима.
При изради анализе здравственог стања грађана 
Града Новог Сада са предлогом мера за његово 
очување и унапређење потребно је користити пода-
тке из медицинске документације (рутинске 
евиденције и извештаји здравствене службе), пописа 
становништва, регистра виталних догађаја, епиде-
миолошких истраживања, извештаја о квалитету 
ваздуха, намирница, воде за пиће, воде за пиће са 
јавних бунара, површинских и отпадних вода, квали-
тета животне средине и др.

2) пројекти васпитања за здравље  
Пројекти васпитања за здравље су пројекти који се 
реализују у циљу усвајања знања, ставова и вештина 
појединца, групе или заједнице у вези са здравим 
стиловима живота, детерминантама здравља и 
смањењем фактора ризика за оболевање од зараз-
них и незаразних болести.

3) пројекти заштите и унапређења здравља 
осетљивих друштвених група
Пројекти заштите и унапређења здравља осетљивих 
друштвених група су пројекти који се реализују у циљу 
унапређења и очувања здравља осетљивих друшт-
вених група које су изложене већем степену ризика 
од оболевања у односу на укупну популацију, било 
да се ради о специфичним здравственим стањима 
или факторима социјално-економског окружења који 
могу довести до оболевања.

4) пројекти превенције и контроле заразних болести
Пројекти превенције и контроле заразних болести су 
пројекти који се реализују у циљу унапређења 
здравља грађана, превенције настанка заразних 
болести, као и успостављања адекватног одговора 
на њих.

5) пројекти превенције, едукације и подизања свести 
грађана о штетним последицама пушења и 
неконтролисане и редовне употребе алкохола
Пројекти превенције, едукације и подизања свести 
грађана о штетним последицама пушења и некон-
тролисане и редовне употребе алкохола имају за 
циљ:
- едукацију становништва о штетности употребе 
дуванских производа, излагања дуванском диму 
и прекомерне употребе алкохола;

- едукацију пушача и зависника од алкохола о дос-
тупним и стручно - препорученим методама одви-
кавања од пушења и злоупотребе алкохола и 
повећање доступности наведених метода;

- едукацију свих актера у спровођењу мера контроле 
дувана и контроле злоупотребе алкохола, и

- појачање утицаја националних кампања покрену-
тих са сличним циљевима.

6) пројекти унапређења менталног здравља и 
превенција менталних поремећаја
Пројекти унапређења менталног здравља и 
превенција менталних поремећаја су пројекти који 
имају за циљ појачање позитивног менталног 
здравља.
Програми за ментално здравље треба да укључују 
превентивне активности и активности за унапређење 
менталног здравља.
Унапређење менталног здравља треба да има за 
циљ да заштити, подржи и одржи емоционалну и 
социјалну добробит кроз унапређење фактора који 
јачају и штите ментално здравље, уз исказивање 
поштовања према култури, једнакости, социјалној 
правди и личном достојанству и кроз вођење рачуна 
о социјалним и економским факторима и акцијама 
за заштиту људских права.

7) пројекти у оквиру Европске мреже здравих 
градова Светске здравствене организације за 
2023. годину
Пројекти у оквиру Европске мреже здравих градова 
Светске здравствене организације за 2023. годину 
су пројекти који обухватају активности на реализацији 
VII фазе Европске мреже здравих градова, и то: 
стручно - техничка подршка у раду Координационог 
одбора у циљу јачања капацитета доносилаца одлука 
и других заинтересованих страна и стручна подршка 
реализацији VII фазе Европске мреже здравих гра-
дова, учешће у раду интерсекторских тимова у циљу 
израде и усвајања плана јавног здравља Града Новог 
Сада и његовог представљања јавности, учешће на 
састанцима Европске мреже здравих градова и 
учешће на састанцима у циљу промоције националне 
мреже здравих градова РС и израда периодичних и 
годишњег извештаја Светској здравственој 
организацији.

8) пројекти обележавања значајних датума и јубилеја 
у области здравства 
Пројекти обележавања значајних датума и јубилеја 
у области здравства су пројекти који имају за циљ 
обележавање значајних датума и јубилеја у области 
здравства, у складу са календаром здравља.
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IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија или Аутономна 
Покрајина Војводина и чије је седиште на територији Града 
Новог Сада.

V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интер-
нет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или 
у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 
2, канцеларија 46, II спрат. 

VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси 
пројекат који садржи:

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески иденти-
фикациони број учесника конкурса,

- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и немате-
ријалних трошкова који се предвиђају пројектом 
са износом средстава неопходних за реализацију 
активности и спецификацијом износа средстава 
из сопствених прихода, средстава из буџета Града 
Новог Сада и других извора),

- податке о одговорној особи за реализацију пројекта 
и ангажовање средстава, и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на 
јавни конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канце-
ларија 46, II спрат или електронским путем на и-мејл адресу: 
zdravstvo@uprava.novisad.rs потписане електронским пот-
писом који је издат од овлашћеног сертификационог тела, 
којим се потврђује интегритет података и идентитет 
овлашћеног лица.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 15. марта 
до 27. марта 2023. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
упућене факсом као и пријаве које нису потписане од стране 
овлашћеног лица и које нису у складу са конкурсном доку-
ментацијом неће се разматрати.

X. Конкурсна  документација се не враћа.

XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 
стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља 
којима се доприноси промоцији здравља и превенцији 
болести. 

XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног кон-
курса неће се финансирати набавка основних средстава 
за рад учесника конкурса.

XIII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести може учеснику Јавног кон-
курса предложити да изврши одређене измене поднетог 
пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности 
планираних у пројекту. 

Комисија за стручну процену и избор пројеката у области 
јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља 
и превенцији болести има право да затражи додатна 

објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом пројекта, 
односно да предложи измену буџета пројекта, уколико 
сматра да буџет пројекта не одговара планираним актив-
ностима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести је дужна да у року од 30 
дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног конкурса, 
утврди листу пројеката, применом следећих критеријума:

- област у којој се реализује пројекат, дужина 
трајања пројекта, број корисника пројекта и одр-
живост пројекта,

- циљеви који се постижу: обим задовољавања 
јавног интереса, степен унапређења стања 
области у којој се пројекат спроводи,

- суфинансирање пројекта из других извора: соп-
ствених прихода, буџета Републике Србије, ауто-
номне покрајине или јединице локалне самоу-
праве, фондова Европске уније, поклона, донација, 
легата, кредита и друго, у случају недостајућег 
дела средстава за финансирање пројекта,

- законитост и ефикасност коришћења средстава 
из буџета Града Новог Сада и одрживост ранијих 
пројеката,

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне 
групе,

- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса 
за реализацију активности пројекта,

- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са пла-
нираним активностима.

Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у под-
нете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приго-
вора.

Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну процену 
и избор пројеката у области јавног здравља којима се допри-
носи промоцији здравља и превенцији болести у року од 
15 дана од дана његовог пријема и одлука Комисије је 
коначна.

Комисија за стручну процену и избор пројеката у области 
јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља 
и превенцији болести, у року од седам дана од дана доно-
шења одлуке о приговору доставља извештај о спроведе-
ном поступку конкурса. 

Извештај садржи предлог пројеката за чију реализацију 
би се одобрила средства из буџета Града Новог Сада, са 
износом средстава за реализацију сваког појединачног 
пројекта.

XV. На основу извештаја из тачке XIV. овог јавног кон-
курса, Градска управа за здравство доставља Градоначел-
нику Града Новог Сада предлог акта о утврђивању пројеката 
за чију реализацију се одобравају средства из буџета Града 
Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког 
појединачног пројекта.

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о утврђи-
вању пројеката за чију реализацију се одобравају средства 
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из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реа-
лизацију сваког појединачног пројекта, који ће се објавити 
на званичној интернет презентацији Града Новог Сада 
(www.novisad.rs).

XVI. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести писаним путем ће обавес-
тити учеснике Јавног конкурса који нису остварили право 
на средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Број: XII-51-15/23      
14. март 2023. године                  
НОВИ САД 

в.д. начелника
Мр Драгана Којадиновић, с.р.
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Александар Ткалец.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

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

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

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

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

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

258 Одлука о покретању поступка за куповину 
 стана у јавној својини Града Новог Сада 
 у Новом Саду у Улици Момчила Тапавице 
 бб, ламела 5 435

259 Правилник о допуни Правилника о усло-
 вима, начину и поступку за коришћење 
 паркинг места за возила особа са инва-
 лидитетом 437

260 Решење о Програму постављања над-
 стрешница на аутобуским стајалиштима  
 на територији Града Новог Сада за град-
 ски и приградски превоз путника за 2023. 
 годину 437

261 Решење о Програму одржавања надстре- 
 шница на аутобуским стајалиштима  на 
 територији Града Новог Сада за градски 
 и приградски превоз путника за 2023. 
 годину 438

262 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за опште послове 
 (Радовановић Бранимир) 439

263 Решење о постављењу в.д. заменика 
 директора Дирекције за робне резерве 
 (Горан Маринковић) 439

Градоначелник
264 Решење о именовању председника, за-
 меника председника, чланова, заменика 
 чланова, секретара Комисије за спрово-
 ђење поступка давања у закуп пословног 
 простора у јавној својини Града Новог Сада 440

Градска управа за саобраћај и путеве
265 Решење о одређивању општег паркира-
 лишта и паркинг места за возила особа 
 са инвалидитетом у делу Улице Бате 
 Бркића у Новом Саду 441
266 Решење о постављању успоривача 
 брзине у Школској улици у Ветернику 441
267 Решење о постављању успоривача 
 брзине у Дунавској улици у Ветернику 441
268 Решење о постављању успоривача 
 брзине у Улици Станоја Главаша у 
 Новом Саду 442
269 Решење о измени Решења о одређивању 
 паркинг-места за возила особа са инвали-
 дитетом на јавним паркиралиштима на 
 територији Града Новог Сада 442

Градска управа за здравство
270 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката здравствених установа 
 у области јавног здравља којима се 
 доприноси промоцији здравља и пре-
 венцији болести за 2023. годину 442


