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ГРАД НОВИ САД

Скупштина
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На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском сис-

тему (“Службени гласник Републике Србије”, број 
54/2009), Скупштина Града Новог Сада, на XXII седници 
29. јануара 2010. године, доноси

О Д Л У К У
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА 2009. ГОДИНУ

I За екстерну ревизију завршног рачуна буџета Града 
Новог Сада за 2009. годину изабраће се, у складу са за-
коном, ревизор који испуњава услове за обављање пос-
лова ревизије финансијских извештаја прописане зако-
ном којим се уређује рачуноводство и ревизија.

II Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а 
објавиће се по добијању сагласности Државне ревизор-
ске институције.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 641/2010-I
29. јануар 2010. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

Градоначелник

77
На основу члана 47. тачка 15. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 48/2008) Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ 

ГРУПЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ 
СПОСОБНОСТИ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ 

СИСТЕМА, ОТКРИВАЊЕ УЗРОКА 
ПОРЕМЕЋАЈА У ПРОИЗВОДЊИ И 
ИСПОРУЦИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И 
ПРЕДЛАГАЊЕ МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 

УЗРОКА ПОРЕМЕЋАЈА
I Овим решењем образује се Радна група за утврђи-

вање стања топлификационог система, откривање уз-
рока поремећаја у производњи и испоруци топлотне 
енергије и предлагање мера за отклањање узрока по-
ремећаја (у даљем тексту: Радна група).

II Задатак Радне групе је да:
-  утврди функционалну способност топлификацио-

ног система,
-  утврди узроке поремећаја у производњи и испору-

ци топлотне енергије,
-  предложи мере за отклањање узрока поремећаја 

и мере за заштиту комуналних објеката и уређаја 
од даљих кварова или хаварија,

-  предложи и друге потребне мере за обезбеђи-
вање услова за континуирану и несметану произ-
водњу и испоруку топлотне енергије,

-  предложи ред првенства и начин пружања услуга 
оним корисницима код којих би настала опасност 
по живот и рад грађана или рад грађана или рад 
других субјеката или би настала велика, односно 
ненадокнадива штета.

III У Радну групу именују се:
- за председника
Проф. др Душан Петровачки
-за чланове:
1. Проф. др Филип Кулић
2. Проф. др Ђура Орос

IV Стручне и административне послове за потребе 
Радне групе обављаће Градска управа за комуналне 
послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2010-205-Г
22. фебруар 2010. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 6. став 1. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства (“Службе-
ни лист Града Новог Сада”, број 51/2009), Градоначел-
ник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ 

ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 
ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ 

ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА 
И ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ

I Овим решењем се образује Комисија за стручну 
процену и избор пројеката у области јавног здравља 
којима се доприноси промоција здравља и превенција 
болести (у даљем тексту: Комисија).

II Задатак Комисије је да:
-  изврши стручну процену и избор пројеката из об-

ласти јавног здравља којима се доприноси промо-
цији здравља и превенцији болести које реализују 
здравствене установе, и Градској управи за здрав-
ство достави извештај о стручној процени и избо-
ру пројеката, и

-  спроведе јавни конкурс за избор пројеката из об-
ласти јавног здравља којима се доприноси промо-
цији здравља и превенцији болести које реализују 
организације и удружења, и у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава на јавни 
конкурс достави Градској управи за здравство из-
вештај о спроведеном јавном конкурсу.

III Комисија има председника и четири члана.
IV Стручне, административне и техничке послове за 

потребе Комисије, обављаће Градска управа за здравс-
тво.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-10/2010-II
19. фебруар 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 7. став 2. Одлуке о ауто-такси пре-

возу путника (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
10/2009), Градоначелник Града Новог Сада доноси

П Р О Г Р А М
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ ОБЛАСТИ 

ПОЗНАВАЊА ПРОПИСА КОЈИ РЕГУЛИШУ 
ТАКСИ ПРЕВОЗ И ОБЛАСТИ ПОЗНАВАЊА 

ГРАДА НОВОГ САДА

I Прописи који регулишу такси превоз
1. Закон о превозу у друмском саобраћају

-  поглавље I Основне одредбе
-  поглавље II Јавни превоз
-  поглавље III Превоз за сопствене потребе
-  поглавље V Надзор

2. Закон о безбедности саобраћаја на путевима
-  поглавље I Основне одредбе
-  поглавље II Основна начела безбедности сао-
браћаја на путевима

-  поглавље IV Правила саобраћаја
-  поглавље VII Саобраћајна сигнализација
-  поглавље X Дужности учесника у саобраћају у 
случају саобраћајне незгоде

-  поглавље XI Возачи
3. Закон о приватним предузетницима

-  поглавље I Основне одредбе
-  поглавље II Општи услови за обављање делат-
ности

4. Закон о привредним друштвима
-  Део други – Предузетник

5. Закон о регистрацији привредних субјеката
- поглавље I Основне одредбе
- поглавље II Регистар
- поглавље IV Регистрационе пријаве

6. Одлука о ауто-такси превозу путника
7. Одлука о јавним паркиралиштима на територији 

Града Новог Сада
-  поглавље I Опште одредбе
-  поглавље II Уређивање, одржавање и коришћење 
јавних паркиралишта

8. Решење о утврђивању режима саобраћаја у ужем 
центру Града Новог Сада

II Познавање Града Новог Сада
-  објекти органа Града Новог Сада (Скупштина 
Града Новог Сада, Градоначелник Града Новог 
Сада и Градско веће Града Новог Сада),

-  објекти градских управа, посебних организација 
и служби,

-  седишта јавних комуналних и других јавних пре-
дузећа,

-  домови здравља, болнице и друге здравствене 
установе,

-  објекти образовања (објекти предшколских уста-
нова, основне и средње школе, факултети)

-  хотели и значајнији угоститељски објекти,
-  седишта установа културе и спортских центара 

(позоришта, музеји, галерије, биоскопи, спортски 
објекти и др.),

-  историјски и културни споменици,
-  значајнији привредни, финансијски и трговински 
објекти,

-  верско-црквени објекти (цркве, манастири, гробља 
и др.),

-  саобраћајни објекти (мостови, јавна паркира-
лишта и др.), и 

-  ауто-мото друштва и ауто сервиси.
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ЛИТЕРАТУРА: Приручник за припрему испита из об-
ласти познавања прописа који регулишу такси превоз и 
области познавања Града Новог Сада

III Доношењем овог Програма престаје да важи Про-
грам за полагање испита из области познавања пропи-
са који регулишу такси превоз и области познавања 
Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 1/2006).

IV Овај програм објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-593/2010-II
22. фебруар 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 11. став 3. Одлуке о одржавању чис-

тоће (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 16/98, 
18/98, 10/2001 и 47/2006), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

УКЛАЊАЊА КРУПНОГ ОТПАДА 
ЗА 2010. ГОДИНУ

I Даје се сагласност на Програм уклањања крупног 
отпада за 2010. годину, који је Управни одбор Јавног ко-
муналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад, донео на 23. 
седници одржаној 10. децембра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-2883/2010-II
19. фебруар 2010. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.
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На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фон-

да за унапређење вокалне уметности младих “Мела-
није Бугариновић и кћерке Мирјане Калиновић-Калин” у 
Новом Саду (“Службени лист Општине Нови Сад, број 
11/78 и “Службени лист Града Новог Сада”, број 
49/2007), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за 
унапређење вокалне уметности младих “Меланије Бу-
гариновић и кћерке Мирјане Калиновић-Калин” у Новом 
Саду за 2010. годину, који је донео Управни одбор Фон-
да за унапређење вокалне уметности младих “Мела-
није Бугариновић и кћерке Мирјане Калиновић-Калин” у 
Новом Саду на IX седници одржаној 28. јануара 2010. 
године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу Града Но-
вог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-31/2010-II
19. фебруар 2010. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.

Комисија за кадровска, административна 
и мандатно-имунитетна питања

82
На основу члана 13. Одлуке о Служби Скупштине 

Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 4/2005), Комисија за кадровска, административна и 
мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог 
Сада, на 48. седници 17. фебруара 2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I ДОБРИЛА ЈАНКОВИЋ, разрешава се дужности ше-
фа Сектора за скупштинске послове у Служби Скупш-
тине Града Новог Сада, са 30. децембром 2009. године, 
због одласка у пензију.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Комисија за кадровска, административна
и мандатно-имунитетна питања
Број: 022-1/2010-11-I
17. фебруар 2010. године
НОВИ САД

Председник
  Божидар Протић, с.р.
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На основу члана 13. Одлуке о Служби Скупштине 

Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 4/2005), Комисија за кадровска, административна и 
мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог 
Сада, на 48. седници 17. фебруара 2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I ДОЛИНАЈ РОЖИКА, поставља се за шефа Сектора 
за скупштинске послове у Служби Скупштине Града Но-
вог Сада, од 18. фебруара 2010. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Комисија за кадровска, административна
и мандатно-имунитетна питања
Број: 022-1/2010-12-I
17. фебруар 2010. године
НОВИ САД

Председник
 Божидар Протић, с.р.

Градски одбор за превенцију зависности 
од психоактивних супстанци

84
На основу члана 30. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства ("Службе-
ни лист Града Новог Сада", број 51/2009), Градски одбор 
за превенцију зависности од психоактивних супстанци 
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 
реализацију пројеката превенције зависности од психо-
активних супстанци за 2010. годину

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава 
из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката 
превенције зависности од психоактивних супстанци за 
2010. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из члана I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2010. годину ("Службени лист Града Но-
вог Сада", број 54/2009), у укупном износу од 
2.500.000,00 динара.

III. Пројекти превенције зависности од психоактив-
них супстанци који ће се финансирати из буџета Града 
Новог Сада у 2010. години су: 

1) пројекти промоције здравих стилова живота 
младих, без употребе психоактивних супстанци и 
волонтерства у превенцији зависности од  психо-
актив них супстанци 

Пројекти промоције здравих стилова живота младих, 
без употребе психоактивних супстанци имају за циљ 
унапређење и очување здравља младих и усвајање од-
говорног понашања у вези са здрављем. 

Пројекти промоције волонтерства у превенцији за-
висности од психоактивних супстанци имају за циљ 
промоцију волонтерских активности и ангажовања ши-
ре друштвене заједнице у превенцији зависности од 
психоактивних супстанци.

2) пројекти едукације о штетном утицају психоак-
тивних супстанци  и превентивним мерама

Пројекти едукације о штетном утицају психоактивних 
супстанци и превентивним мерама обухватају:

- едукацију деце предшколског узраста,

- едукацију деце школског узраста и младих,

- едукацију родитеља и старатеља, и

- едукацију запослених у образовању и другим сек-
торима укљученим у превенцију зависности од психоак-
тивних супстанци.

Едукација деце предшколског узраста има за циљ 
унапређење менталног здравља деце, подстицање де-
чијег самопоштовања и  заштиту личности од поре-
мећаја здравља.

Едукација деце школског узраста и младих има за 
циљ подизање нивоа знања и свести код деце школског 
узраста и младих о штетном утицају и последицама 
употребе психоактивних супстанци, као и едукацију 
ових лица (едукација вршњачких едукатора) о најефи-
каснијим начинима информисања и мотивисања деце 
школског узраста и младих за правилне изборе и оду-
пирање притисцима у изазовима савременог друштва. 
Ови пројекти треба да буду информативног и едукатив-
ног карактера, да су прилагођени узрасту деце и мла-
дих, прихватљиви и разумљиви.

Едукација родитеља и старатеља има за циљ едука-
цију родитеља и старатеља о штетним утицајима и пос-
ледицама употребе психоактивних суптанци, њихово 
оспособљавање за добру комуникацију са децом и ја-
чање способности породице за решавање кризних мо-
мената.

Едукација запослених у образовању и другим секто-
рима укљученим у превенцију зависности од психоак-
тивних супстанци има за циљ подизање нивоа знања 
васпитача, наставника, педагога, психолога и других 
запослених о штетним утицајима и последицама упот-
ребе психоактивних супстанци на телесно, социјално и 
ментално здравље деце, као и едукацију ових лица 
(едукација едукатора) о најефикаснијим начинима ин-
формисања и мотивисања деце за правилне изборе и 
одупирање притисцима у изазовима савременог друшт-
ва (едукација за вођење психолошких радионица, три-
бина, организовање и спровођење анкета, истражи-
вања и других креативних активности којима се 
доприноси превенцији зависности од психоактивних 
супстанци).

Пројекти едукације из става 1. ове подтачке могу се 
реализовати путем предавања, семинара, трибина, вр-
шњачке едукације, пројеката за младе кроз теренски 
рад, као и путем интернета и отворене телефонске ли-
није за давање информација о превенцији зависности 
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од психоактивних супстанци, психоактивним супстанца-
ма и њиховој злоупотреби.

3) пројекти вршњачког саветовања младих и чла-
нова њихових породица

Пројекти вршњачког саветовања младих и чланова 
њихових породица имају за циљ да се младима и чла-
новима њихових породица пруже адекватни, ефикасни 
и потпуни одговори и савети у вези са штетним ути-
цајем и последицама употребе психоактивних супстан-
ци и превентивним мерама.  

4) пројекти секундарне и терцијалне превенције
Пројекти секундарне и терцијалне превенције су 

пројекти који имају за циљ да се родитељима, стара-
тељима, члановима породице и лицима код којих пос-
тоји злоупотреба психоактивних супстанци пружи адек-
ватнија, ефикаснија и потпунија помоћ у решавању 
проблема злоупотребе психоактивних супстанци, од-
носно да се изврши рехабилитација и социјална реин-
теграција лица која користе или су користила психоак-
тивне супстанце њиховим укључивањем у различите 
облике друштвеног живота, побољшањем квалитета 
живота и смањењем штетних последица проузрокова-
них коришћењем психоактивних супстанци. Циљ ових 
пројеката је и да се препознају лица код којих постоји 
злоупотреба психоактивних супстанци, а још није раз-
вијена зависност, као и ефикасно откривање оних који-
ма је потребна стручна помоћ, односно да се лица код 
којих постоји злоупотреба психоактивних супстанци мо-
тивишу да прекину или смање узимање психоактивних 
супстанци, а лица која имају развијену зависност да 
што пре започну лечење.

Пројекти секундарне и терцијалне превенције могу 
се реализовати кроз непосредни контакт са родитељи-
ма, старатељима, члановима породице и лицима код 
којих постоји злоупотреба психоактивних супстанци, пу-
тем e-mail саветовања, као и путем успостављања от-
ворене телефонске линије за давање информација о 
психоактивним супстанцама, њиховој злоупотреби и 
лечењу.

5) пројекти обележавања значајних датума и из-
раде и дистрибуције едукативног и промотивног ма-
теријала

Пројекти обележавања значајних датума и израде и 
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су 
пројекти који имају за циљ обележавање значајних да-
тума (светски дан борбе против дрога и сл.), као и изра-
ду и дистрибуцију едукативног и промотивног материја-
ла ради упознавања грађана Града Новог Сада са 
превентивним мерама и штетним утицајима и последи-
цама употребе психоактивних супстанци.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају органи-
зације и удружења чије је седиште на територији Града 
Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе конти-
нуираној превенцији зависности од психоактивних супс-
танци на територији Града Новог Сада.

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

VI.   Уз пријаву на Јавни конкурс учесник Јавног кон-
курса подноси:

1. доказ о упису у одговарајући регистар,
2. статут учесника конкурса са означеним циљевима 

ради којих је основан,
3. пројекат који мора да садржи:

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

-  циљ пројекта,
-  опис пројекта (значај пројекта, место и начин ре-
ализације и очекивани резултати пројекта),

-  рок за реализацију пројекта,
-  финансијски план пројекта (преглед појединач-
них активности које се предвиђају пројектом са 
износом средстава неопходних за реализацију 
тих активности  и спецификацијом износа сред-
става из сопствених прихода, средстава из буџе-
та Града Новог Сада и других извора), и

-  податке о одговорној особи за реализацију про-
јекта и ангажовање средстава.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 25.  
фебруара до 12. марта 2010. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
послате факсом или електронском поштом, као и прија-
ве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног 
лица и које нису у складу са конкурсном документа-
цијом неће се разматрати.

X.   Конкурсна  документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 

спровођење јавног конкурса за избор пројеката превен-
ције зависности од психоактивних супстанци. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градски одбор за превенцију зависности
од психоактивних супстанци
Број: XII-50-1/2010-58
24. фебруар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Проф. др Миклош Биро, с.р.
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