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На основу члана 13. став 3. Закона о здравственој 

заштити ("Службени гласник Републике Србије", број 25/19) 
и члана 67. тачка 13. Статута Града Новог Сада ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 11/19), на предлог Градона-
челника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада 
на 38. седници од 28. фебруара 2023. године, доноси

П Р О Г Р А М 
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА АПОТЕКАРСКЕ 
УСТАНОВЕ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђују се активности текућег одр-
жавања Апотекарске установе Нови Сад за 2023. годину.

II. За реализацију овог програма планирана су средства 
у буџету Града Новог Сада за 2023. годину из општих при-
хода и примања буџета, на име дотација организацијама 
за обавезно социјално осигурање, у оквиру Програма 12: 
Здравствена заштита, којим ће се финансирати програмска 
активност ПА: Функционисање установа примарне здрав-
ствене заштите, путем текућих дотација организацијама 
за обавезно социјално осигурање, у износу од 790.000,00 
динара.

III. Средства из тачке II. овог програма распоређују се 
за:

1)  одржавање организационе јединице у Ветернику, 
у износу од 60.000,00 динара, за: 
- санитарно кречење са припремним радовима;

2)  одржавање пословних просторија у улици Браће 
Јовандић 13 у Новом Саду, у износу од 730.000,00 
динара, за:
- санитарно кречење са припремним радовима,
-  замену гипс картонских плоча,
-  замену панелне расвете са сензорима,
-  замену дрвених врата,
-  замену дрвених облога - газишта степеништа,
-  замену подних облога - ламината. 

IV. За реализацију активности из тачке III. овог програма 
пренос средстава вршиће се путем текућих дотација, до 
износа средстава планираних овим програмом за текуће 
дотације.

Уколико се средства из тачке II. овог програма не ост-
варују у планираном износу, могу се умањити сразмерно 
оствареним приходима и примањима у буџету Града Новог 
Сада. 

V. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма, 
Апотекарска установа Нови Сад доставља Градској управи 
за здравство, након спроведеног поступка јавних набавки 
у складу са законом, уз приложену документацију о спро-
веденом поступку јавне набавке.

Пренос средстава на рачун Апотекарске установе Нови 
Сад врши се на основу захтева за пренос који припрема 
Градска управа за здравство, у складу са прописима.

VI. Апотекарска установа Нови Сад се обавезује да ће 
активности из тачке III. овог програма бити изведене стручно 
и квалитетно, у складу са законом, стандардима и норма-
тивима који важе за ову врсту радова и услуга, односно 
набавку добара.

VII. Надзор над спровођењем овог програма обавља 
Градска управа за здравство. 

VIII. Апотекарска установа Нови Сад подноси Градском 
већу Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији 
овог програма, са исказаним физичким и финансијским 
показатељима о извршеним активностима и утрошку сред-
става.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 51-12-3/2023-II
28. фебруар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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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 на предлог 
Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада, на 38. седници од  28. фебруара  2023. године, 
доноси
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ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ  
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ЗА 2023. ГОДИНУ
I. Програмом инвестиционих активности установа 

социјалне заштите за 2023. годину (у даљем тексту: 
Програм) утврђују се инвестиционе активности сле-
дећих  установа социјалне заштите: 

1. Центра за социјални рад Града Новог Сада (у 
даљем тексту: Центар), 

2. Геронтолошког центра „Нови Сад“ (у даљем тексту: 
Геронтолошки центар) и 

3. Дома „Ветерник“ у Ветернику (у даљем тексту: 
Дом „Ветерник“), за активности које се финансирају 
из средстава буџета Града Новог Сада за 2023. 
годину у складу са обавезама Града Новог Сада 
које проистичу из Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/11 
и 117/22 – одлука УС) и 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).

II. За реализацију Програма планирана су средства у 
буџету Града Новог Сада за 2023. годину и то:

1. За намене из тачке I., подтачка 1. Програма сред-
ства у укупном износу од 21.300.000,00 динара су 
обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада 
за 2023. годину, за раздео 15. главу 15.01. Градска 
управа за социјалну и дечију заштиту, функцију 
090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту, 0902 Програм 11: Социјална и дечија 
заштита, 0902-4010 П: Центар за социјални рад, 
позиција буџета 420, економска класификација 
4632, позиција финансијског плана 420.01 - Капи-
тални трансфери осталим нивоима власти, у уку-
пном износу од 21.300.000,00 динара и то:

1.1.  Зграде и грађевински објекти, у укупној вред-
ности од 18.400.000,00 динара:

Редни 
број Опис: Износ (РСД)

1.

Израда пројектно-техничке доку-
ментације и радови на примени 
стандарда приступачности обје-
кта Центра за социјални рад, на 
адреси Змај Огњена Вука број 13 
- 17

11.200.000,00 

2.

Пројекат озакоњења објекта у 
којима се реализују услуге 
Саветовалиште за брак и 
породицу, на адреси Булевар 
ослобођења 91, Нови Сад

600.000,00 

3.

Израда новог пројекта електро-
инсталације и замена постојеће 
инсталације у објектима Центра 
за социјални рад, на адреси Змај 
Огњена Вука 13 - 17

6.000.000,00

4.
Израда пројекта за стављање у 
функцију хидрантске мреже у 
објекту Свратиште за децу улице 

600.000,00

1.2.  Машине и опрема, у укупној вредности од  
2.900.000,00 динара:

Редни 
број Опис: Износ (РСД)

1. Замена постојећег система видео 
надзора 800.000,00

2. Набавка бар код читача 350.000,00

3.

Набавка клима уређаја за нов 
објекат Центра за социјални рад у 
којем ће се одвијати услуга При-
хватилишта за децу и омладину у 
ризику

1.050.000,00

4.
Набавка украсних решетки на 
фасадним прозорима у Сигурној 
дечијој кући

440.000,00

5. Набавка замрзивача за Сигурну 
дечију кућу 100.000,00

6. Набавка машине за сечење хлеба 
за кухињу Центра за социјални рад 160.000,00

2. За намене из тачке I. подтачка 2. Програма, сред-
ства у укупном износу од 27.000.000,00 динара, 
обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2023. годину, за раздео 15. главу 15.01. 
Градска управа за социјалну и дечију заштиту, 
функција 090 – Социјална заштита некласифико-
вана на другом месту, 0902 Програм 11: Социјална 
и дечија заштита, 0902-4020 П: Геронтолошки 
центар „Нови Сад“, позиција буџета 424, економ-
ска класификација 4632, позиција финансијског 
плана 424.01 Капитални трансфери осталим ниво-
има власти, у укупном износу од 27.000.000,00 
динара и то:

2.1.  Машине и опрема, у укупној вредности од 
27.000.000,00 динара:

Редни 
број Опис: Износ (РСД)

1.

Опремање три клуба за пензио-
нере (Клуб „Ветерник“ Иве Лоле 
Рибара бб у Ветернику, клуб „Вла- 
димир Назор“ Чајковског број 1 у 
Петроварадину, клуб „Каћ“ Краља 
Петра I, у Каћу), клима уређајима, 
ЛЦД телевизорима, решоима, трпе- 
заријским столовима, трпезариј-
ским столицама, фрижидерима, 
блок кухињама са уградним судо-
перама за сваки од три наведена 
клуба

4.350.000,00
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2.

Набавка шпорета за кориснике 
Прихватилишта за бескућнике и 
бескућнице, Железничка број 46, 
Футог

1.500.000,00

3.

Прва фаза замене дотрајалог то- 
пловода за грејање Прихватили-
шта за бескућнике и бескућнице, 
Железничка број 46, Футог

21.150.000,00

3. За намене из тачке I. подтачка 3. Програма сред-
ства у укупном износу од 2.410.000,00 динара,  су 
обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада 
за 2023. годину, за раздео 15. главу 15.01. Градска 
управа за социјалну и дечију заштиту, функција 
090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту, 0902 Програм 11: Социјална и дечија 
заштита, 0902-4022 П: Дом „Ветерник“ у Ветернику, 
позиција буџета 425, економска класификација 
4632, позиција финансијског плана 425.01 Капи-
тални трансфери осталим нивоима власти, у уку-
пном износу од 2.410.000,00 динара и то:

3.1.  Машине и опрема, у укупној вредности од 
2.410.000,00 динара:

Редни 
број Опис: Износ (РСД)

1.

Набавка административне опреме 
за кориснике „Дневног боравка за 
децу са сметњама у развоју и 
омладину са инвалидитетом“

240.000,00

2. Набавка намештаја и опреме за 
кориснике програма „Кућица“ 980.000,00

2.1. Набавка намештаја и рачунарске 
опреме  860.000,00

2.2. Набавка моторне опреме – само-
ходна косачица 120.000,00

3.1
Набавка административне 
опреме за кориснике програма 
„Обука животним вештинама“

1.190.000,00

III. Установе социјалне заштите из тачке I. Програма се 
обавезују да активности у вези са реализацијом Про-
грама изведу стручно и квалитетно у складу са зако-
ном, стандардима и нормативима који важе за ову 
врсту радова.

IV. Захтев за пренос средстава из тачке II. Програма, уз 
приложену документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке, у складу са законом, установе 
социјалне заштите из тачке I. Програма достављају 
Градској управи за социјалну и дечију заштиту (у 
даљем тексту: Градска управа), а пренос средстава 
на њихов рачун врши се на основу захтева за пренос 
који припрема Градска управа, у складу са прописима 
којима се уређује буџетски систем.

V. Надзор над спровођењем Програма обављаће Град-
ска управа. 

VI. Установе социјалне заштите из тачке I. Програма 
подносе Градској управи извештај о реализацији 
Програма са приложеном документацијом за пра-
вдање наменског и законитог трошења средстава. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 229/2023-II
28. фебруар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 
33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 61/22), на пред-
лог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада, на 38. седници од 28. фебруара 2023. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
средње школе за 2023. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 2/23), тачка II. мења се и гласи:

„II

За реализацију Програма у буџету Града Новог Сада 
за 2023. годину планирана су средства на име трансфера 
осталим нивоима власти у оквиру Програма 10: Средње 
образовање и васпитање, у укупном износу од 567.221.960,00 
динара, од чега 392.221.960,00 динара из извора финан-
сирања 01 - општи приходи и примања буџета и 
175.000.000,00 из извора финансирања 07 - трансфери од 
других нивоа власти, за:

1. У оквиру Програмске активности: Реализација 
делатности средњег образовања за капиталне трансфере 
за инвестиционе активности, средства у укупном износу 
од 27.625.716,00 динара и

2. За Пројекте, средства у укупном износу од 
539.596.244,00 динара, за: 

2.1.  Пројекат: Доградња објекта медицинске школе 
„7. април“, средства у укупном износу од 
190.990.244,00 динара и

2.2.  Пројекат: Изградња и опремање фискултурне 
сале Гимназије „Лаза Костић“, средства у укуп-
ном износу од 348.606.000,00 динара, од чега 
173.606.000,00 динара из извора финансирања 01 
и 175.000.000,00 динара из извора финансирања 
07."
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 II

Програм инвестиционих активности за средње школе за 2023. годину мења се и гласи:

„ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Средства у укупном износу од 567.221.960,00 динара, планирана су у буџету Града Новог Сада и распоређују се на 
следећи начин: 

1. У оквиру Програмске активности: Реализација делатности средњег образовања, средства у укупном износу 
од 27.625.716,00 динара, за:

1.1. Капитално одржавање зграда и објеката

р. 
бр. Средња школа / гимназија ОПИС Износ у 

динарима ИФ

1 Гимназија "Светозар Марковић", 
Нови Сад

Адаптација простора испод степеништа - наставак 
активности из 2022. године 3.336.000,00 01

2 ШОСО "Милан Петровић", Нови 
Сад

Реконструкција хидрантске мреже у објекту у Улици 
Бате Бркића 6.522.284,00 01

  Укупно: 9.858.284,00

1.2. Пројектно планирање

р. 
бр. Средња школа / гимназија ОПИС Износ у 

динарима ИФ

1 Гимназија "Светозар Марковић", 
Нови Сад

Стручни надзор на адаптацији простора испод 
степеништа - наставак активности из 2022. године 50.040,00 01

2 Школа за дизајн "Богдан Шупут", 
Нови Сад

Израда пројектно техничке документације и 
трошкови обраде предмета за реконструкцију 
хидрантске мреже и израду пројектно техничке 
документације и трошкови обраде предмета за 
санацију фасаде на старом објекту

720.000,00 01

3 Средња машинска школа, Нови 
Сад

Накнаде за сагласности за реконструкцију 
хидрантске мреже  и израда пројектно техничке 
документације за реконструкцију громобранске 
мреже на објектима

390.000,00 01

4 Техничка школа "Павле Савић", 
Нови Сад

Израда пројектно техничке документације за 
извођење занатских радова 1.000.000,00 01

5 Пољопривредна школа са домом 
ученика Футог

Израда пројектно техничке документације и 
трошкови обраде предмета за прикључење на 
канализациону мрежу 

1.500.000,00 01

6 ШОСО "Милан Петровић" са домом 
ученика, Нови Сад

Стручни надзор и координатор за безбедност и 
здравље на раду за реконструкцију хидрантске 
мреже у објекту у Улици Бате Бркића 

216.000,00 01

7 Гимназија "Лаза Костић", Нови Сад Израда Елабората енергетске ефикасности за 
павиљоне "А" и "Б" 600.000,00 01

  Укупно: 4.476.040,00
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1.3. Административна опрема

р. 
бр. Средња школа / гимназија ОПИС Износ у 

динарима ИФ

1 Електротехничка школа "Михајло 
Пупин", Нови Сад Набавка 40 столица за зборницу 480.000,00 01

2 Техничка школа "Милева Марић 
Ајнштајн", Нови Сад Набавка два фотокопир апарата 400.000,00 01

3 Гимназија "Лаза Костић", Нови Сад Набавка једног фотокопир апарата 150.000,00 01

  Укупно: 1.030.000,00

1.4. Опрема за образовање, науку, културу и спорт

р. 
бр. Средња школа / гимназија ОПИС Износ у 

динарима ИФ

1 Гимназија "Јован Јовановић Змај", 
Нови Сад Набавка рачунара за четири учионице 6.000.000,00 01

2 Гимназија "Светозар Марковић", 
Нови Сад Набавка  опреме за лабораторију за хемију 1.765.000,00 01

3 Средња машинска школа, Нови 
Сад Набавка рачунарске опреме за ученички кабинет 1.000.000,00 01

4 Гимназија "Лаза Костић", Нови Сад Набавка рачунара и намештаја за учионице 1.600.000,00 01

  Укупно: 10.365.000,00

1.5. Опрема за јавну безбедност

р. 
бр. Средња школа / гимназија ОПИС Износ у 

динарима ИФ

1 Гимназија "Лаза Костић", Нови Сад Замена постојећих 10 камера новим, у учионицама 600.000,00 01

  Укупно: 600.000,00

1.6. Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема

р. 
бр. Средња школа / гимназија ОПИС Износ у 

динарима ИФ

1 Техничка школа "Павле Савић", 
Нови Сад Набавка машине за прање подова и усисивача 456.392,00 01

2 Гимназија "Лаза Костић", Нови Сад Набавка нових седам електромотора за сцену у 
позоришној сали 490.000,00 01

  Укупно: 946.392,00

1.7. Нематеријална имовина

р. 
бр. Средња школа / гимназија ОПИС Износ у 

динарима ИФ

1 ШОСО "Милан Петровић" са домом 
ученика, Нови Сад

Набавка лиценци за оперативни систем за наставне 
програме и књиге за библиотеку 350.000,00 01

  Укупно: 350.000,00
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2.  Пројекти, средства у укупном износу од 539.596.244,00 динара, за:

2.1. Пројекат: Доградња објекта медицинске школе „7. април“

р. 
бр. Инвестициона активност ОПИС Износ у 

динарима ИФ

1 Изградња зграда и објеката Доградња објекта школе и фискултурне сале 155.027.560,00 01

2 Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, сагласности, 
таксе, стручни надзор и координатор за безбедност 
и здравље на раду за доградњу објекта школе и 
фискултурне сале

5.332.684,00 01

3 Административна опрема Набавка административне опреме 4.072.000,00 01

4 Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт

Набавка опреме за образовање, науку, културу и 
спорт 26.558.000,00 01

  Пројекат  укупно 190.990.244,00

2.2. Пројекат: Изградња и опремање фискултурне сале Гимназије „Лаза Костић“

р. 
бр. Инвестициона активност ОПИС Износ у 

динарима ИФ

1 Изградња зграда и објеката

Изградња фискултурне сале и прикључке на 
инфраструктуру 158.740.000,00 01

Изградња фискултурне сале 174.000.000,00 07

Изградња зграда и објеката, укупно 332.740.000,00

2 Пројектно планирање

Пројектно техничка документација, студија оправда-
ности, сагласности, таксе, стручни надзор и коорди-
натор за безбедност и здравље на раду за изградњу 
фискултурне сале и прикључке на инфраструктуру

14.866.000,00 01

Усаглашавање пројектно техничке документације и 
издавање грађевинске дозволе 1.000.000,00 07

Пројектно планирање, укупно 15.866.000,00

  Пројекат  укупно 348.606.000,00

“

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-2/2023-91-II
28. фебруар 2023. године
НОВИ САД

       Градоначелник
   Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 6. Одлуке о прибављању непокретности 

у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта 
јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад – Бота-
ничке баште у Новом Саду („Службени лист Града Новог 
Сада”, бр. 23/21 и 61/22), Градско веће Града Новог Сада, 
на 36. седници од 21. фебруара 2023. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ БОТАНИЧКЕ 
БАШТЕ У НОВОМ САДУ ЗА 2023. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за изградњу Ботаничке баште у Новом Саду за 
2023. годину, који чини саставни део овог решења.

II. Средства за реализацију Програма планирана су 
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, у 
укупном износу од 2.400.000,00 динара из извора финан-
сирања 01 - општи приходи и примања буџета.

III. Средства из тачке II. овог решења планирана су у 
разделу 07, глава 07.01 Градска управа за заштиту животне 
средине (у даљем тексту: Градска управа), и то у оквиру:

 - функције 560 – Заштита животне средине некласи-
фикована на другом месту, а за Програм 6: Заштита 
животне средине, односно за реализацију програмске 
активности: Управљање заштитом животне средине, 
у укупном износу од 2.400.000,00 динара из извора 
финансирања 01.

IV. Градска управа се обавезује да активности у вези 
са реализацијом овог програма изведе стручно и квалитетно 
у складу са законом, стандардима и нормативима који важе 
за ове врсту активности.

V. Носилац инвестиционих активности предвиђених 
Програмом је Градска управа.

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

VII. Градска управа је дужна да, на захтев Градоначел-
ника Града Новог Сада, достави периодични извештај о 
реализацији овог програма.

VIII. Градска управа је дужна да овај програм реализује 
у складу са прописима који уређују јавне набавке и буџет-
ски систем.

IX. Ово решење 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: 501-2/2023-20-II
21. фебруар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 12. став 2. Правилникa o начину и 

поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
7/18 и 2/19), Градско веће Града Новог Сада, на 38. седници 
од 28. фебруара 2023. године, доноси

                                               
З А К Љ У Ч А К

I. У складу са тачком I. Јавног конкурса за доделу сред-
става из буџета Града Новог Сада за финансирање или 
суфинансирање програма удружења грађана у области 
социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад, 
за 2023. годину, број: ХIII-2998/2022-1 од 30.12.2022. године, 
утврђују се програми удружења грађана из тачке I. подтачкa 
1. Јавног конкурса и одобравају се средства за њихову 
реализацију из буџета Града Новог Сада за 2023. годину, 
у износу од 30.000.000,00 динара, и то:

рб Назив удружења Назив програма Број
бодовa

Предлог 
комисије

1. Програми удружења грађана (30.000.000,00 дин.)   30.000.000,00

1 Удружење дистрофичара 
Јужнобачког округа "Програмске активности 2023" 95 3.850.000,00

2
Удружење за помоћ ментално 
недовољно развијеним особама 

Града Новог Сада МНРО

Програм рада Удружења за помоћ ментално 
недовољно развијеним особама Града 

Новог Сада
93 3.350.000,00

3
Удружење параплегичара и 
квадриплегичара новосадског 

региона

Програм рада удружења у континуитету током 
године "Пружите нам руку" 89 2.900.000,00

4 Удружење "Сунце" за церебралну и 
дечију парализу јужно-бачког округа Програм рада Удружења за 2023. годину 88 2.800.000,00

5 "МултиС" Удружење оболелих од 
мултипле склерозе ЈБО

Програм рада "МултиС" удружења у 2023. 
години "Активности клуба" 82 2.250.000,00

6 Организација глувих Нови Сад Програм рада организације глувих Нови Сад за 
2023. годину 87 2.550.000,00
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7 Градска организација слепих 
Нови Сад

Свестрана брига о слепим и слабовидим 
особама 85 2.500.000,00

8
Савез организација за подршку 
особама са сметњама у развоју - 

СОПОР
Програмске активности 75 1.600.000,00

9
Савез инвалида рада Војводине, 
организација инвалида рада за 

Град Нови Сад

Годишњи програм рада на унапређењу положаја 
инвалида рада и чланова њихових породица у 
друштвеној заједници као равноправних грађана

73 1.400.000,00

10 Удружење бораца рата од 1990 
године Града Новог Сада

"Програм рада УБР-90 ГНС кроз програмске 
активности у 2023. години" 70 1.300.000,00

11 Удружење чланова породица палих 
бораца Града Новог Сада

Побољшање статуса и едукација породица 
палих бораца 67 450.000,00

12 Удружење ратних војних инвалида 
Града Новог Сада Програмске активности у 2023. години 79 2.000.000,00

13 Удружење ратних и мирнодопских 
војних инвалида Града Новог Сада Програмске активности Удружења у 2023. години 72 1.350.000,00

14
Савез удружења бораца 

Народноослободилачког рата 
Града Новог Сада - СУБНОР

Социјална инклузија и социјализација старијих 
особа и чланова удружења и брига о ратним 

ветеранима
69 600.000,00

15 Инвалиди и ветерани ратова Нови 
Сад "Милош Обилић"

"Удружена помоћ РВИ и ветеранима у ратним 
временима" 63 300.000,00

16 Међуопштинско удружење 
цивилних инвалида рата Нови Сад

Програмске активности Међуопштинског 
удружења цивилних инвалида рата у 2023. 

години
64 400.000,00

17
"Удружење учесника оружаних 
сукоба на простору бивше 

Југославије"

Пружање подршке ратним ветеранима, ратним 
војним инвалидима, породицама палих бораца и 

жртвама ратова у остваривању права 
предвиђених новим законом кроз информисање, 
едукацију и заговарање и пружање саветодавно-
терапијских и социјално-едукативних услуга

64 400.000,00

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог 
закључка, планирана су Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
брoj 61/22), раздео 15.- ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ 
И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, глава 15.01, Програм 11: Социјална 
и дечија заштита, и то за програме:

− Под редним бројем 1. Програми удружења грађана, 
средства су планирана у функцији 090-Социјална 
заштита некласификована на другом месту, Програм-
ска активност 0902-0016 ПА: Дневне услуге у зајед-
ници, на позицији буџета 413, извор финансирања 
01, а по Финансијском плану прихода и примања и 
расхода и издатака Градске управе за социјалну и 
дечију заштиту за 2023. годину, на позицији 413.01 
– Програми дневне подршке у заједници удружења 
грађана од интереса за град Нови Сад, економска 
класификација 4819, у износу од 30.000.000,00 
динара.

III. Средства за реализацију програма утврђених овим 
закључком, пренеће се на основу уговора који са удружењем 
закључи начелник Градске управе за социјалну и дечију 
заштиту, у складу са чланом 13. став 1. Правилника o начину 
и поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада 

за финансирање или суфинансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад.

IV. За реализацију овог закључка задужује се Градска 
управа за социјалну и дечију заштиту.

V.  Овај закључак објавити на сајту Града Новог Сада 
и у „Службеном листу Града Новог Сада“

VI. Закључак доставити:
 - Градској управи за социјалну и дечију заштиту,
 - Градској управи за финансије:

 - Сектору за трезор,
 - Сектору за буџет.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 2998/2023-9-II
28. фебруар 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 36. седници од 21. фебруара 
2023. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СЛОБОДАН ПРПА, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. начелника Градске управе за финансије, 
почев од 22. фебруара 2023. године, до постављења начел-
ника Градске управе за финансије, по спроведеном јавном 
конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-

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

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2023-13/с
21. фебруар 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 36. седници од 21. фебруара 
2023. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. НАТАША ЋОРОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за финансије, почев од 22. фебруара 2023. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за финан-
сије, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три 
месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2023-13/č
21. фебруар 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 36. седници од 21. фебруара 
2023. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. СМИЉАНА КОЧИЋ, дипломирани географ - туризмо-

лог, поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за привреду, почев од 25. фебруара 2023. године, до 
постављења заменика начелника Градске управе за прив-
реду, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три 
месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др закон, 
95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон и 123/21- 
др. закон), прописано је да за начелника управе за поједине 
области, када је према посебном закону, градска 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 академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
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 Смиљана Кочић, дипломирани геог-
раф – туризмолог, у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника и положен државни стручни 
испит, у смислу Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама 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-020-4/2023-13/ć
21. фебруар 2023. године
НОВИ САД   Градоначелник

Милан Ђурић, с.р.

216
На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 38. седници од 28. фебруара 
2023. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I. ЂОРЂЕ БАСАРИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја 
- мастер, разрешава се дужности в.д. начелника Градске 
управе за саобраћај и путеве, са 28. фебруаром 2023. 
године. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2023-15/с
28. фебруар 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 38. седници од 28. фебруара 
2023. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СУЗАНА САВИЋ, дипломирани економиста, поставља 
се за в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве, 
почев од 01. марта 2023.  године, до постављења начелника 
Градске управе за саобраћај и путеве, по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
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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 Сузана Савић, дипломирани еконо-
миста, 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-020-4/2023-15/č
Дана: 28. фебруара 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 10. став 1. Правилника о суфинанси-

рању истраживачких и развојних пројеката и програма из 
области заштите животне средине (''Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 5/17 и 29/17), на предлог в.д. начелника 
Градске управе за заштиту животне средине, Градоначел-
ник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ И 
РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ 
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

ЗА 2023. ГОДИНУ

I. Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног 
конкурса за доделу средстава за суфинансирање истра-
живачких и развојних пројеката и програма из области 

заштите животне средине на територији Града Новог Сада 
за 2023. годину (у даљем тексту: Комисија).

II.  Задатак Комисије је да:
− испита благовременост и уредност поднетих 
пријава,

− прегледа и оцени све предлоге пројеката и про-
грама пријављених на Јавни конкурс,

− сачини записник о благовремености и уредности 
поднетих пријава, и о прегледу и оцени пријавље-
них пројеката и програма, 

− сачини предлог одлуке о избору пројеката и про-
грама тј. предлог Листе вредновања и рангирања 
пријављених пројеката и програма и објави је на 
интернет страници Градске управе за заштиту 
животне средине, у року од 60 дана од дана истека 
рока за подношење пријава,

− донесе одлуку о приговору на предлог Листе вред-
новања и рангирања пријављених пројеката и 
програма у року од седам дана од дана пријема 
приговора,

− достави Градоначелнику Града Новог Сада 
извештај о спроведеном поступку Јавног конкурса 
са записником и предлогом Листе вредновања и 
рангирања пријављених пројеката и програма са 
висином средстава за сваки од предложених проје-
ката и програма, као и предлог закључка о избору 
пројеката и програма са износом средстава за 
суфинансирање, у року од 15 дана од дана њеног 
доношења, и

− прати реализацију уговора који су закључени са 
корисницима средстава и о томе обавештава в.д. 
начелника Градске управе за заштиту животне 
средине.

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

IV. У Комисију се именују:

- Председник 
ЈЕЛЕНА МОРАВСКИ, самостални саветник у Градској 
управи за заштиту животне средине

- Заменик председника 
ВЕСНА БУДИНЧЕВИЋ-ЂУРЂЕВ, самостални саветник 
у Градској управи за заштиту животне средине

- Члан 
БОЈАНА ПАЂЕН, самостални саветник у Градској управи 
за заштиту животне средине

- Заменик члана 
ЈЕЛЕНА ШИМАЛА, саветник у Градској управи за заштиту 
животне средине

- Члан
МИЛЕНА КОКИЋ, самостални саветник у Градској управи 
за заштиту животне средине

- Заменик члана
МИРОСЛАВА ЈОКСИМОВИЋ, саветник у Градској управи 
за заштиту животне средине
V. Стручне и административне послове за Комисију 

обавља Градска управа за заштиту животне средине.
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VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2023-14-II
22. фебруар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 10. Правилника о суфинансирању про-

грама и пројеката из области заштите животне средине 
(„Службени лист Града Новог Сада'', број 45/14), на пред-
лог в.д. начелника Градске управе за заштиту животне 
средине, Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, 
ЧЛАНОВА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И 
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ

I. Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног 
конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма 
и пројеката из области заштите животне средине на тери-
торији Града Новог Сада за 2023. годину (у даљем тексту: 
Комисија) .

II. Задатак Комисије је да:
− испита благовременост и уредност поднетих 
пријава,

− прегледа и оцени све предлоге програма и проје-
ката пријављених на Јавни конкурс,

− сачини записник о благовремености и уредности 
поднетих пријава, и о прегледу и оцени пријавље-
них програма и пројеката, 

− сачини предлог Листе вредновања и рангирања 
пријављених програма и пројеката и објави је на 
интернет страници Градске управе за заштиту 
животне средине, у року од 60 дана од дана истека 
рока за подношење пријава,

− донесе одлуку о приговору на предлог Листе вред-
новања и рангирања пријављених програма и 
пројеката у року од седам дана од дана пријема 
приговора,

− достави Градоначелнику Града Новог Сада 
извештај о спроведеном поступку Јавног конкурса 
са записником и предлогом Листе вредновања и 

рангирања пријављених програма и пројеката са 
висином средстава за сваки од предложених про-
грама и пројеката, као и предлог закључка о избору 
програма и пројеката са износом средстава за 
суфинансирање, у року од 15 дана од дана доно-
шења Листе, и

− прати реализацију уговора који су закључени са 
корисницима средстава и о томе обавештава 
начелника Градске управе за заштиту животне 
средине.

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

IV. У Комисију се именују:

- Председник 
Јелена Шимала, саветник у Градској управи за заштиту 
животне средине

- Заменик председника 
Бојана Пађен, самостални саветник у Градској управи 
за заштиту животне средине

- Члан
Немања Мартиновић, самостални саветник у Градској 
управи за заштиту животне средине

- Заменик члана 
Милена Кокић, самостални саветник у Градској управи 
за заштиту животне средине

- Члан
Јелена Моравски, самостални саветник у Градској управи 
за заштиту животне средине

- Заменик члана
Мирослава Јоксимовић, саветник у Градској управи за 
заштиту животне средине

V. Стручне и административне послове за Комисију 
обавља Градска управа за заштиту животне средине.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2023-16-II
28. фебруар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу чланa 6. Одлуке о скидању усева са пољоприв-

редног земљишта у државној својини које се налази на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 32/17) и члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),  
Градоначелник Града Новог Сада,  доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ  
ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 
I

У Решењу о образовању и именовању председника, 
заменика председника и чланова Радне групе за скидање 
усева са пољопривредног земљишта у државној својини 
на територији Града Новог Сада („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 37/18) тачка V мења се и гласи:

„V

У Радну групу именују се:

За председника Радне групе:
1. Милорад Радојевић, Члан Градског већа за привреду

За заменика председника Радне групе:
2. Милован Амиџић, Члан Градског већа за управу, про-

писе и урбанизам

За чланове Радне групе:
3. Милош Ђилас,  извршилац за послове у области 

пољопривреде у Градској управи за  привреду
4. Слободан Калаба, шеф пољоредарске службе у Град-

ској управи за инспекцијске послове
5. Ференц Банчи, в.д. директора  Дирекције за робне 

резерве Града Новог Сада“

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 464-18/2023-II
22. фебруар 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 11/19) 
и члана 5. став 2. Уговора о сарадњи на реализацији помоћи 
за стварање и побољшање услова становања породица 
избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу 
једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу 
(мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске 
куће са окућницом, закљученим између Комесаријата за 
избеглице и миграције Републике Србије, број: 9-9/542 од 
14.06.2021. године и Града Новог Сада, број: XIII-958/2021 
од 03.06.2021. године, Градоначелник Града Новог Сада, 
дана 28. фебруара 2023. године, доноси       

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ 
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ЗА 

КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА 
ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ 
ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ 

МАТЕРИЈАЛУ (МАЛИ ГРАНТ) ЗА ПОПРАВКУ 
ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ 

КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ У ОКВИРУ 
РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА 

– ПОТПРОЈЕКАТ 9 – СЕОСКЕ КУЋЕ

I. У Решењу о образовању и именовању Комисије за 
избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба 
избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и доделу 
једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу 
(мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске 
куће са окућницом у оквиру Регионалног стамбеног програма 
– Потпројекат 9 – сеоске куће ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 35/21), тачка IV. мења се и гласи:

„IV: У Комисију се именују:

 - за председника   -
ДАНИЈЕЛА КОСТИЋ, члан Градског већа за социјалну 
заштиту и бригу о породици и деци,

 - за заменика председника   -
НЕНАД ДРАШКОВИЋ, в.д. заменика начелника Градске 
управе за социјалну и дечију заштиту, 

  - за чланове  -
1. ТАМАРА МИЛАНОВИЋ, повереник за избеглице, 
2. МИЛАНА МАРКОВИЋ, Градска управа за социјалну 

и дечију заштиту, 
3. СЛАВИША НЕГОВАНОВИЋ, Геронтолошки центар 

„Нови Сад“,
4. ПРЕДРАГ ПРЕРАДОВ, Градска управа за имовину и 

имовинско-правне послове,

- за заменике чланова   -
1. ВЕРА ДУЊИЋ, Канцеларија за избеглице, миграције 

и ромска питања,                           
2. БРАНИСЛАВ БАТИНИЋ, Центар за социјални рад 

Града Новог Сада,  
3. СОФИЈА ПАВЛОВИЋ, Градска управа за социјалну 

и дечију заштиту, 
4. ВИОЛЕТА МИЉЕНОВИЋ, Градска управа за имо-

вину и имовинско-правне послове.“. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2023-1537
28. фебруар 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-020-2/2018-311 од 29.01.2018. године, Градона-
челник Града Новог Сада, дана 28. фебруара 2023. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
И ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ 
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА СА 
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА, 

ДОДЕЛОМ У ЗАКУП 94 СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
СА МОГУЋНОШЋУ КУПОВИНЕ, У ОКВИРУ 
РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА, 
ПОТПРОЈЕКАТ 7 – КОМПОНЕНТА 4 И 

ИМЕНОВАЊУ СЛУЖБЕНИКА ОДГОВОРНОГ 
ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА

I. У Решењу о образовању и именовању Комисије за 
избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба 
избеглица са територије Града Новог Сада, доделом у 
закуп 94 стамбене јединице са могућношћу куповине, у 
оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 7 – 
Компонента 4 и именовању службеника одговорног за кон-
тролу квалитета, („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
20/18, 19/20, 64/20 и 58/22),  у тачки III. алинеја трећа 
подтачка 1. мења се и гласи: 

„1. ДАНИЈЕЛА КОСТИЋ, члан Градског већа за социјалну 
заштиту и бригу о породици и деци“. 

У алинеји четвртој подтачка 1. мења се и гласи:

„1. МИЛЕНКО МАЛЕШЕВ, Служба извршних органа Града 
Новог Сада“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 285/2023-1-II
28. фебруар 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 11/19) 
и члана 5. став 2. Уговора о сарадњи на реализацији помоћи 
за побољшање услова становања породица интерно 
расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, 
односно одговарајуће непокретности за становање и доделу 
помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми 
односно за поправку или адаптацију предметне сеоске куће 
са окућницом, односно одговарајуће непокретности за ста-
новање, закљученим између Комесаријата за избеглице и 
миграције Републике Србије, број: 9-9/510 од 24.05.2022. 
године и Града Новог Сада, број: 713/2022-2 од 26.04.2022. 
године, Градоначелник Града Новог Сада, дана 28. фебру-
ара 2023. године, доноси      

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЊИХОВИХ 

ЗАМЕНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 
КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ 

УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИНТЕРНО 
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ 

СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО 
ОДГОВАРАЈУЋЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
СТАНОВАЊЕ И ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У 

ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И 
ОПРЕМИ ОДНОСНО ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ 

АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА 
ОКУЋНИЦОМ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА СТАНОВАЊЕ

I. У Решењу о образовању и именовању председника, 
заменика председника, чланова и њихових заменика Коми-
сије за избор корисника помоћи за побољшање услова 
становања породица интерно расељених лица кроз куповину 
сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокрет-
ности за становање и доделу помоћи у грађевинском и 
другом материјалу и опреми односно за поправку или адап-
тацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одго-
варајуће непокретности за становање ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 23/22 и 54/22), у тачки IV. алинејa 
прва, мења се и гласи:

„-  за председника
ДАНИЈЕЛА КОСТИЋ, члан Градског већа за социјалну 
заштиту и бригу о породици и деци,“. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2023-1535
28. фебруар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 5. став 1. Правилникa o начину и 

поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
7/18 и 2/19), Градоначелник Града Новог Сада, дана 28. 
фебруара 2023. године, доноси      

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  

КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ ПРОЦЕНУ 
ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СУ 
ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД

I. У Решењу о именовању Комисије за стручну процену 
програма удружења грађана у области социјалне заштите 
који су од интереса за Град Нови Сад ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 51/20 и 8/21), у тачки I. алинејa прва, 
мења се и гласи:

„-  за председника
ДАНИЈЕЛА КОСТИЋ, члан Градског већа за социјалну 
заштиту и бригу о породици и деци“. 

У алинеји трећој, подтач. 2. и 3. мењају се и гласе:
„2.  НИКОЛА КРСТИЋ, Градска управа за социјалну и  

 дечију заштиту,
3.  СЛАЂАНА ЈОВЕТИЋ, Покрајински секретаријат за 

образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице Војводине,“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 265/2023-1-II
28. фебруар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 4. став 1. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за реализацију програма обележавања манифестације 
„Дечја недеља“ на нивоу Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 40/17), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, 
ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА  КОМИСИЈЕ ЗА 

СТРУЧНУ ПРОЦЕНУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА 
ОБЕЛЕЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДЕЧЈА 
НЕДЕЉА” НА НИВОУ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о именовању председника, заменика пред-
седника, чланова и секретара Комисије за стручну процену 
предлога програма обележавања манифестације „Дечја 
недеља“ на нивоу Града Новог Сада ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 64/20), у тачки I. алинеја прва мења се 
и гласи:

„-  за председника:
ДАНИЈЕЛА КОСТИЋ“     

Алинеја четврта мења се и гласи:

„-  за секретара:
ВЕСНА ЂУРИЋ.“

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2023-1536
28. фебруар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог 

Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и 
члана 21. став 3. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 
2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
61/22), а поводом Захтева за промену апропријације Град-
ске управе за комуналне послове, број III-402-1/23-6 од 17. 
фебруара 2023. године, који је достављен Градској управи 
за финансије, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ

I. Одобрава се да се у Одлуци о буџету Града Новог 
Сада за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 61/22) у члану 13, у оквиру Раздела 04, Глава 04.01 
– ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, у Функцији 
510 – Управљање отпадом, за Програмску активност: 
Одржавање чистоће на површинама јавне намене (шифра 
1102-0003), у оквиру Програма 2: Комуналне делатности 
(шифра 1102), распореде средства у износу од 
143.400.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о 
буџету Града Новог Сада за 2023. годину, а одобрена су 
Граду Новом Саду као капитални наменски трансфер, у 
ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа градова 
(економска класификација 733242), у складу са Решењем 
Покрајинског секретаријата за регионални развој, међуре-
гионалну сарадњу и локалну самоуправу, број 141-401-
394/2023-03 од 14. фебруара 2023. године, за финансирање 
набавке возила за потребе обављања делатности Јавно 
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

II. Задужује се Градска управа за финансије да, сагласно 
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 
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113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 – др. 
закон и 138/22), у Посебном делу Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2023. годину, у разделу Градске управе за 
комуналне послове, у функцији 510 – Управљање отпадом, 
изврши распоређивање наменских трансферних средстава 
из тачке I. овог решења, као нови извор финансирања 07 
– Трансфери од других нивоа власти, за апропријацију 
економске класификације 512 – Машине и опрема, на нову 
позицију буџета 065_1.

III. Задужује се Градска управа за финансије да у складу 
са тачком II. овог решења изврши одговарајућа усклађивања 
износа средстава у Општем, Посебном и Програмском делу 
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину.

IV. Задужује се Градска управа за комуналне послове 
да у складу са овим решењем изврши одговарајуће измене 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и изда-
така Градске управе за комуналне послове за 2023. годину, 
ради извршавања издатака по основу одобрених наменских 
трансфера.

V. Решење доставити:
- Градској управи за комуналне послове, и
- Градској управи за финансије:

-  Сектору за буџет,
-  Сектору за трезор, и
-  Сектору за финансијско праћење и анализу 

капиталних пројеката.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-17/2023-II
20. фебруар 2023. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милан Ђурић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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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. 41/09, 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 У ДЕЛУ 

ДУНАВСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у делу Дунав-
ске улице у Новом Саду, од улице Иве Лоле Рибара до 
Београдског кеја.

II. Саобраћајна сигнализација се поставља у складу са 
Техничким регулисањем саобраћаја број: С-53/23 из фебру-
ара 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 22.4.2023. 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-34-1246/2023 
22. фебруар 2023. године
НОВИ САД

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

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 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 ПОСТАВЉАЊУ ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА 

У УЛИЦИ РАШКА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање заштитних стубића и сао-
браћајног знака III-9 („Слепи пут“) у улици Рашка у Новом 
Саду.

II.  Стубићи и саобраћајни знак се постављају у складу 
са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-054/23 из 
фебруара 2023. године које је израдило Одељење за раз-
вој и управљање саобраћајем Градске управе за грађевин-
ско 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 22.4.2023. 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-34-1245/2023 
22. фебруар 2023. године
НОВИ САД

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

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Служ-
бени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 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 ПОСТАВЉАЊУ ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА У 

УЛИЦАМА ЕПИСКОПА ВИСАРИОНА, 
ДУШАНА ВАСИЉЕВА, МАРКА МИЉАНОВА 
И НА БЕОГРАДСКОМ КЕЈУ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање заштитних стубића у улицама 
Епископа Висариона, Душана Васиљева, Марка Миљанова 
и на Београдском кеју у Новом Саду.

II. Стубићи се постављају у складу са Техничким регули-
сањем саобраћаја број: С-395/22 из фебруара 2023. године 
које је израдило Одељење за развој и управљање сао-
браћајем 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 28.4.2023. 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-34-1444/2023 
28. фебруар 2023. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђ е Басарић, с.р.

Градска управа за заштиту животне средине
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На основу члана 54. став 4. Закона о заштити природе 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 36/09, 88/10, 
91/10-испр., 14/16, 95/18 - др. закон и 71/21 ) и члана 11. 
став 1. алинеја 11. 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 и 58/21), Град-
ска управа за заштиту животне средине доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ СТАБЛИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА 
ЗА 2023. ГОДИНУ

 I. Даје се сагласност на Програм управљања заштиће-
ним стаблима на територији Новог Сада за 2023. годину 

за споменике природе: ''Копривић у центру Новог Сада'', 
''Амерички платан на Сајлову'', ''Јаворолисни платан у Новом 
Саду'', ''Дуд на Ченејском салашу'', ''Амерички платан у 
Футогу'' и ''Платан у дворишту Основне школе ''Милош 
Црњански'', „Храст лужњак на Петроварадинској тврђа-
ви“,“Стабло гинка код хотела „Парк“ у Новом Саду“, „ Стабло 
копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду“ и 
„Стабло тице у улици Мирослава Антића у Новом Саду“, 
који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
''Градско зеленило'' Нови Сад, на 319. седници, одржаној 
29. децембра 2022. године, а у циљу остваривања Плана 
управљања заштићеним стаблима на територији Новог 
Сада за период 2021.-2030. године. 

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о давању саглас-
ности на Програм управљања заштићеним стаблима на 
територији Новог Сада за 2023. годину садржан је у члану 
54. став 4. Закона о заштити природе, којим је утврђено да 
се планови управљања заштићеним подручјем остварују 
годишњим програмима управљања на које сагласност даје 
орган надлежан за послове заштите животне средине једи-
нице локалне самоуправе и у члану 11. став 1. алинеја 11. 
Одлуке о градским управама Града Новог Сада где је дефи-
нисано да се у Градској управи за заштиту животне средине 
обављају и послови који се односе на давање сагласности 
на годишње програме управљања заштићеним подручјем.

Скупштина Града Новог Сада је донела: Решење о 
заштити Споменика природе ''Копривић у центру Новог 
Сада'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 2/95), 
Решење о заштити Споменика природе ''Амерички платан 
на Сајлову'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 2/95), 
Решење о заштити Споменика природе ''Јаворолисни пла-
тан у Новом Саду'', (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 2/95), Решење о заштити Споменика природе ''Дуд на 
Ченејском салашу'', (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 2/95), Решење о заштити Споменика природе ''Амерички 
платан у Футогу'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 
2/95) и Решење о заштити Споменика природе ''Платан у 
дворишту Основне школе ''Милош Црњански'', (''Службени 
лист Града Новог Сада'', број 20/02), Одлуку о проглашењу 
Споменика природе "Храст лужњак на Петроварадинској 
тврђави" заштићеним подручјем („Службени Лист Града 
Новог Сада“, број 59/19), Одлуку о проглашењу Споменика 
природе "Стабло гинка код хотела “Парк” у Новом Саду" 
заштићеним подручјем („Службени Лист Града Новог Сада“, 
број 59/19), Одлуку о проглашењу Споменика природе 
"Стабло копривића у Улици Мирослава Антића у Новом 
Саду" заштићеним подручјем („Службени Лист Града Новог 
Сада“, број 59/19) и Одлуку о проглашењу Споменика при-
роде "Стабло тисе у Улици Мирослава Антића у Новом 
Саду" заштићеним подручјем („Службени Лист Града Новог 
Сада“, број 59/19) у циљу очувања њихове вредности која 
се огледа у реткости одређених врстa на овом подручју, 
њиховој изузетној старости, изузетним дендометријским 
карактеристикама и изванредном хабитусу. Утврђени су 
режими заштите и прописане мере заштите које доприносе 
очувању и унапређењу заштићених стабала, а управљање 
је поверено Јавном комуналном предузећу ''Градско зеле-
нило'' Нови Сад. 
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Јавно комунлано предузеће "Градско зеленило“ Нови 
Сад, као Управљач заштићеним стаблима на територији 
Новог Сада, донело је План управљања заштићеним 
стаблима на територији Новог Сада за период 2021.-2030. 
године, на који је сагласност дала Градска управа за заштиту 
животне средине по прибављеном мишљењу Покрајинског 
завода за заштиту природе.

У циљу остваривања горе наведеног Плана Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа ''Градско зеленило'' 
Нови Сад је усвојио Програм управљања заштићеним 
стаблима на територији Новог Сада за 2023. годину, који 
је Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ доставило 
Градској управи за заштиту животне средине, на сагласност.

У поступку разматрања Програма управљања заштиће-
ним стаблима на територији Новог Сада за 2023. годину 
утврђено је да је исти усклађен са Законом о заштити при-
роде, решењима о заштити, Планом управљања заштиће-
ним стаблима на територији Новог Сада за период 2021.-
2030. године, а да су планиране активности у 2023. години 
у функцији очувања, унапређења и промовисања заштиће-
них стабала.

Иако Законом о заштити природе није утврђена обавеза 
прибављања Мишљења Завода за заштиту природе на 
програме управљања, полазећи од члана 102. став 1. тачка 
9. којом је дефинисано да стручне организације за заштиту 
природе пружају стручну помоћ органима локалне самоу-
праве, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског завода 
за заштиту природе, (број: 03 бр. 019-204/2 од 21. фебруара 
2023. године) као стручне организације. У неведеном миш-
љењу Покрајински завод за заштиту природе констатовао 
је да су услови заштите природе из Решења број: 03 бр 
019-3081/2 од 10.11.2022. уграђени у Програм управљања 
и да надлежни орган може послати документ у даљу про-
цедуру.

Потребна средства за реализацију програмских актив-
ности Управљач ће обезбеђивати у складу са Законом о 
заштити природе.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2023-5
27. фебруар 2023. године
НОВИ САД

в.д. заменика начелника
Андријана Чапко, с.р.

Градска управа за привреду
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На основу члана 8. Уредбе о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују удружења 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/18), в.д. 
начелника Градске управе за привреду Града Новог Сада,  
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. 

ГОДИНУ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И 
МАНИФЕСТАЦИЈА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ 
ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА ИЗ 
ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД КОЈА 
РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

I. Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног 
конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог Сада 
за 2023. годину за подстицање програма и манифестација 
или недостајућег дела средстава за финансирање програма 
и манифестација из области привреде од јавног интереса 
за Град Нови Сад која реализују удружења (у даљем тексту: 
Комисија).

II. Задатак Комисије је да:
-  испита благовременост и уредност поднетих 
пријава на Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за 2023. годину за под-
стицање програма и манифестација или недос-
тајућег дела средстава за финансирање програма 
и манифестација из области привреде од јавног 
интереса за Град Нови Сад која реализују удру-
жења (у даљем тексту: Kонкурс);

-  прегледа и оцени све предлоге програма пријавље-
них на Kонкурс;

-  по потреби, предлаже начелнику Градске управе 
за привреду Града Новог Сада (у даљем тексту: 
Градска управа) да наложи да се изврши додатна 
контрола усаглашености података из конкурсне 
пријаве и достављене документације са чињенич-
ним стањем на лицу места у удружењу, о чему ће 
сачинити извештај/записник;

-  утврди Листу вредновања и рангирања пријавље-
них програма са предлогом одобрених средстава 
(у даљем тексту: Листа);

-  размотри поднет приговор на Листу и своје миш-
љење о приговору достави начелнику Градске 
управе ради доношења одлуке; 

-  сачини Записник о спроведеном поступку Kонкурса 
са предлогом одлуке о избору програма и износом 
средстава и достави начелнику Градске управе 
на доношење;

-  размотри поднет захтев/молбу удружења везан 
за прерасподелу или пренамену одобрених сред-
става, евентуалне статусне промене, промене 
назива програма и термина одржавања и своје 
мишљење достави начелнику Градске управе ради 
давања писмене сагласности или потписивања 
анекса уговора;

III. Комисија  се састоји од представника Градске управе 
за привреду
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Комисију чине председник и два члана.

IV. У Комисију се именују:

За председника Комисије: 

- СУЗАНА МИТРОВИЋ, помоћник начелника за запо-
шљавање, предузетништво и привредни развој;

За чланове Комисије:

- ЖАКЛИНА ЈОВАНОВИЋ, извршилац за послове еко-
номско-привредног развоја;

- БРАНИСЛАВА СТАНОЈЕВИЋ, извршилац за послове 
запошљавања, привреде и предузетништва;

V. Председник и чланови Комисије не могу истовремено 
бити корисници средстава по Конкурсу који се спроводи и 
дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у 
вези са радом и одлучивањем Комисије, односно спро-
вођењем Конкурса (Изјава о непостојању сукоба интереса). 

Именовано лице из става 1. ове тачке, не може преду-
зимати радње у својству члана Комисије пре него што пот-
пише Изјаву.

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан 
Комисије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове 
Комисије и да се изузме из даљег рада Комисије.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за привреду.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: VII-3-52/2023
22. фебруар 2023. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Саша Билиновић, с.р. 

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

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

208 Програм текућег одржавања Апотекар-
 ске установе Нови Сад за 2023. годину 401

209 Програм инвестиционих активности уста-
 нова социјалне заштите за 2023. годину 401

210 Решење о изменама Решења о Програ-
 му инвестиционих активности за средње 
 школе за 2023. годину 403

211 Решење о Програму инвестиционих акти-
 вности за изградњу Ботаничке баште у 
 Новом Саду за 2023. годину 407

212 Закључак о додели средстава из буџета 
 Града Новог Сада за финансирање или 
 суфинансирање програма удружења гра-
 ђана у области социјалне заштите, који 
 су од интереса за Град Нови Сад, за 
 2023. годину 407

213 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за финансије (Слободан 
 Прпа) 409

214 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за финансије
 (Наташа Ћоровић) 409

215 Решење о постављењу в.д. заменика 
 начелника Градске управе за привреду
 (Смиљана Кочић) 410
216 Решење о разрешењу дужности в.д. на-
 челника Градске управе за саобраћај и 
 путеве (Ђорђе Басарић) 410
217 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за саобраћај и путеве
 (Сузана Савић) 410

Градоначелник
218 Решење о образовању и именовању Ко-
 мисије за спровођење поступка Јавног 
 конкурса за доделу средстава за суфи-
 нансирање истраживачких и развојних 
 пројеката и програма из области заштите 
 животне средине на територији Града 
 Новог Сада за 2023. годину 411
219 Решење о образовању и именовању пре-
 дседника, заменика председника, члано-
 ва и њихових заменика Комисије за спро-
 вођење поступка Јавног конкурса за до-
 делу средстава за суфинансирање Про-
 грама и пројеката из области заштите 
 животне средине на територији Града 
 Новог Сада за 2023. годину 412
220 Решење о измени Решења о образова-
 њу и именовању председника, заменика 
 председника и чланова Радне групе за 
 скидање усева са пољопривредног зем-
 љишта у државној својини на територији 
 Града Новог Сада  412



страна 420. – Броj 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 3. март 2023.

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

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Александар Ткалец.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

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

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

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

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

221 Решење о изменама Решења о образо-
 вању и именовању Комисије за избор 
 корисника помоћи за решавање стамбе-
 них потреба избеглица за куповину сеос-
 ких кућа са окућницом и доделу једно-
 кратне помоћи у грађевинском и другом 
 материјалу (мали грант) за поправку или 
 адаптацију предметне сеоске куће са 
 окућницом у оквиру Регионалног стам-
 беног програма – потпројекат 9 – сеоске 
 куће 413

222 Решење о изменама Решења о образо-
 вању и именовању Комисије за избор 
 корисника помоћи за решавање стамбе-
 них потреба избеглица са територије 
 Града Новог Сада, доделом у закуп 94 
 стамбене јединице са могућношћу купо-
 вине, у оквиру Регионалног стамбеног 
 програма, потпројекат 7 – компонента 4 
 и именовању службеника одговорног за 
 контролу квалитета 414

223 Решење о измени Решења о образова-
 њу и именовању председника, заменика 
 председника, чланова и њихових заме-
 ника Комисије за избор корисника помоћи 
 за побољшање услова становања поро-
 дица интерно расељених лица кроз ку-
 повину сеоске куће са окућницом, одно-
 сно одговарајуће непокретности за ста-
 новање и доделу помоћи у грађевинском 
 и другом материјалу и опреми односно 
 за поправку или адаптацију предметне 
 сеоске куће са окућницом, односно одго-
 варајуће непокретности за становање 414

224 Решење о изменама Решења о имено-
 вању Комисије за стручну процену про-
 грама удружења грађана у области со-
 цијалне заштите који су од интереса за 
 Град Нови Сад 415

225 Решење о изменама Решења о имено-
 вању председника, заменика председ-
 ника, чланова и секретара Комисије за 
 стручну процену предлога програма обе-
 лежавања манифестације „Дечја недеља“ 
 на нивоу Града Новог Сада 415
226 Решење о одобрењу да се у Одлуци о
 буџету Града Новог Сада за 2023. годи-
 ну распореде средства Градској управи
 за комуналне послове  415

Градска управа за саобраћај и путеве
227 Решење о измени режима саобраћаја у 
 делу Дунавске улице у Новом Саду 416
228 Решење о постављању заштитних сту-
 бића у Улици Рашка у Новом Саду 416
229 Решење о постављању заштитних сту-
 бића у улицама Епископа Висариона, 
 Душана Васиљева, Марка Миљанова и 
 на Београдском кеју у Новом Саду 417

Градска управа за заштиту животне средине
230 Решење о давању сагласности на Про-
 грам управљања заштићеним стаблима 
 на територији Новог Сада за 2023. годину 417

Градска управа за привреду
231 Решење о образовању и именовању 
 председника и чланова Комисије за 
 спровођење поступка Јавног конкурса 
 за доделу средстава из буџета Града 
 Новог Сада за 2023. годину за подсти-
 цање програма и манифестација или 
 недостајућег дела средстава за финан-
 сирање програма и манифестација из 
 области привреде од јавног интереса за
 Град Нови Сад која реализују удружења 418


