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На основу члана 37. Правилника о начину и поступку 

доделе средстава из буџета Града Новог Сада за про-
граме и пројекте из области здравства (”Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 9/12 и 3/14), на предлог Комисије 
за борбу против дрога, Градско веће Града Новог Сада 
на 99. седници од 26. фебруара 2014. године доноси

П Р О Г Р А М
ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА 

ЗА 2014. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се активности на превенцији 
злоупотребе дрога, које ће се реализовати у 2014. години 
путем пројеката који имају за циљ континуирану превен-
цију злоупотребе дрога на територији Града Новог Сада, 
про мо висање живота без дрога и спречавање њеног 
коришћења. 

2. За реализацију овог програма средства су плани-
рана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2014. годину 
(”Службени лист Града Новог Сада”, број 70/13), у укуп-
ном износу од 11.041.500,00 динара.

3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се 
за:

1) пројекте промоције здра вих стилова живота 
младих без употребе дрога и промоције 
волонтерства у превенцији злоупотребе дрога 

Пројекти промоције здравих стилова живота младих, 
без употребе дрога имају за циљ унапређење и очување 
здравља младих и усвајање одговорног понашања у вези 
са здрављем. 

Пројекти промоције волонтерства у превенцији злоу-
потребе дрога имају за циљ промоцију волонтерских 
активности и ангажовања шире друштвене заједнице у 
превенцији злоупотребе дрога.

2) пројекте едукације о штетном утицају дрога и 
превентивним мерама

Пројекти едукације о штетном утицају дрога и превен-
тивним мерама обухватају:

 - едукацију деце предшколског узраста,
 - едукација деце школског узраста и младих,
 - едукацију родитеља и старатеља, и

 - едукацију запослених у образовању и другим секто-
рима укљученим у превенцију зависности од психо-
активних супстанци.

Едукација деце предшколског узраста има за циљ 
унапређење менталног здравља деце, подстицање дечијег 
самопоштовања и  заштиту личности од поремећаја 
здравља.

Едукација деце школског узраста и младих има за циљ 
подизање нивоа знања и свести код деце школског узра-
ста и младих о штетном утицају и последицама употребе 
дрога, као и едукацију ових лица (едукација вршњачких 
едукатора) о најефикаснијим начинима информисања и 
мотивисања деце школског узраста и младих за правилне 
изборе и одупирање притисцима и изазовима савреме-
ног друштва. Ови пројекти треба да буду информативног 
и едукативног карактера, да су прилагођени узрасту деце 
и младих, прихватљиви и разумљиви.

Едукација родитеља и старатеља има за циљ едукацију 
родитеља и старатеља о штетним утицајима и последи-
цама употребе дрога, њихово оспособљавање за добру 
комуникацију са децом и јачање способности породице 
за решавање кризних момената.

Едукација запослених у образовању и другим секто-
рима укљученим у превенцију зависности од психоактив-
них супстанци има за циљ подизање нивоа знања васпи-
тача, наставника, педагога, психолога и других запосле-
них о штетним утицајима и последицама употребе дрога 
на телесно, социјално и ментално здравље деце, као и 
едукацију ових лица (едукација едукатора) о најефикаснијим 
начинима информисања и мотивисања деце за правилне 
изборе и одупирање притисцима у изазовима савреме-
ног друштва (едукација за вођење психолошких радио-
ница, трибина, организовање и спровођење анкета, 
истраживања и других креативних активности којима се 
доприноси превенцији зависности од психоактивних суп-
станци).

Пројекти едукације из става 1. ове подтачке могу се 
реализовати путем предавања, семинара, трибина, 
вршњачке едукације, пројеката за младе кроз теренски 
рад, као и путем интернета и отворене телефонске линије 
за давање информација о превенцији зависности од 
дрога, дрогама и њиховој злоупотреби.

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

Пројекти вршњачког саветовања младих и чланова 
њихових породица имају за циљ да се младима и члано-
вима њихових породица пруже адекватни, ефикасни и 
потпуни одговори и савети у вези са штетним утицајем и 
последицама употребе дрога и превентивним мерама.  

4) пројекте секундарне и терцијарне превенције
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Пројекти секундарне и терцијарне превенције су 
пројекти који имају за циљ да се родитељима, старатељима, 
члановима породице и лицима код којих постоји злоупо-
треба дрога пружи адекватнија, ефикаснија и потпунија 
помоћ у решавању проблема злоупотребе дрога, одно-
сно да се изврши стабилизација њиховог психичког стања, 
посебно у односу на узимање дрога кроз апстиненцију 
или супституцију, рехабилитацију и социјалну реинтеграцију 
њиховим укључивањем у различите облике друштвеног 
живота, побољшањем квалитета живота и смањењем 
штетних последица проузрокованих коришћењем дрога. 

Циљ ових пројеката је и да се препознају лица код 
којих постоји злоупотреба дрога, а још није развијена 
зависност, као и ефикасно откривање оних којима је 
потребна стручна помоћ, односно да се лица код којих 
постоји злоупотреба дрога мотивишу да прекину или 
смање узимање дрога, а лица која имају развијену завис-
ност да што пре започну лечење.

Циљ је и секундарна превенција у смислу спречавања 
последица зависности од дрога, првeнствено ХИВ и 
хепатитис Ц инфекција, других телесних и психичких 
болести и криминогеног понашања.

Пројекти секундарне и терцијарне превенције могу се 
реализовати кроз непосредни контакт са зависницима, 
родитељима, старатељима, члановима породице и лицима 
код којих постоји злоупотреба и/или зависност од дрога, 
као и путем е-маил саветовања, успостављања отворене 
телефонске линије за давање информација о дрогама, 
њиховој злоупотреби и лечењу.

5)  пројекте обележавања значајних датума и израде 
и дистрибуције едукативног и промотивног 
материјала

Пројекти обележавања значајних датума и израде и 
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су 
пројекти који имају за циљ обележавање значајних датума 
(светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду и 
дистрибуцију едукативног и промотивног материјала ради 
упознавања грађана Града Новог Сада са превентивним 
мерама и штетним утицајима и последицама злоупотребе 
дрога.

4. Овај програм реализује Комисија за борбу против 
дрога у складу са Правилником о начину и поступку доделе 
средстава из буџета Града Новог Сада за програме и 
пројекте из области здравства.

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

6. Комисија за борбу против дрога подноси Градском 
већу Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији 
овог програма.

7. Овај програм објавити у ”Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 51-4/2014-II 
26. фебруар 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 9. став 4. Одлуке о одржавању чистоће 

(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10-испр. 
3/11-испр. и 21/11) на предлог Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, Градско веће 
Града Новог Сада на 99. седници од 26. фебруара 2014. 
године доноси

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА 

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОСУДА ЗА 
САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Члан 1.

У Правилнику о условима за постављање посуда за 
сакупљање отпада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 19/11) члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

За сакупљање комуналног отпада, осим опасног отпада, 
користи се:

1. Корпа:
а) бетонска ђубријера:
-  коцкаста, пречника 600 mm, и димензија 700 mm x 

450 mm и
-  округла, пречника 600 mm, и димензија 800 mm x 

700 mm,

б) корпа за отпатке пречника 310 mm  и висине 550 mm и

в) типизирана подземна посуда са тврдим улошком за 
сакупљање ситнијег отпада са јавних површина (пикавци, 
жвакаће гуме и др.), димензија 300 mm х 300 mm x 160 
mm.

2. Контејнер:
а) типизирани контејнер:
- запремине  900 l,
- запремине  1.100 l и
- запремине  3.200 l,

б) типизирани контејнер са тврдим улошком за подземно 
сакупљање отпада:

- запремине  300 l,
- запремине  800 l,
- запремине  1,3 m3,
- запремине  3 m3 и
- запремине  5 m3,

в) типизирани контејнер са врећом за подземно 
сакупљање отпада:

- запремине  300 l,
- запремине  800 l,
- запремине  1,3 m3,
- запремине  3 m3 и
- запремине  5 m3,
г) звоно – метално за сакупљање папира запремине 

2 m3,
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д) звоно-метално за сакупљање стакла запремине 
2 m3 и

ђ) спремишта за прихвт ПЕТ амбалаже:
- димензија 700 mm x 500 mm x 500 mm,
- димензија 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm и
- димензија 1400 mm x 1000 mm x 1000 mm.
3. Канта:
Типизирана пластична канта:
- запремине  120 l,
- запремине  140 l,
- запремине  240 l и
- запремине  360 l.
4. Врећа за сакупљање отпада:
а)  стандардне, димензија: 500 mm x 1000 mm и дебљине 

0,05 – 0,08 mm,
б)  вреће за со, димензија: 500 mm x 1000 mm и дебљине 

0,14 mm,
в)  вреће за корпе за отпатке, димензија: 500 mm x 700 mm 

и дебљине 0,05 mm и
г)  вреће за лифтинг система, димензија: 500 mm x 650 mm 

и дебљине 0,05 mm.“

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 352-37/2014-II 
26. фебруар 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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     На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08) и члана 46. Одлуке о буџету Града Новог 
Сада за 2014. годину (”Службени лист Града Новог Сада”, 
број 70/13) на предлог  Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада на 99. седници  од  26. 
фебруара 2014. године  доноси

Р Е Ш Е Њ Е  О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

I

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за основне школе за 2014. годину (у даљем 
тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.

II

Програм обухвата радове у основним  школама на 
изградњи зграда и објеката, капиталном одржавању зграда 
и објеката, пројектном планирању, као и набавку опреме.

III

     Средства за реализацију Програма планирана су  
у буџету Града Новог Сада за 2014. годину у укупном 
износу од 147.810.469,20 динара и користиће се у складу 
са оствареним приходима у буџету.

 IV

Носиоци инвестиционих активности предвиђених Про-
грамом су основне  школе на територији Града Новог 
Сада.

V

Градска управа за образовање (у даљем тексту:Градска 
управа) може извршити прерасподелу планираних сред-
става по позицијама Програма у оквиру исте групе радова, 
ако постоје објективне околности које условљавају потребу 
за извршењем одређених радова у већем обиму, уз прет-
ходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада.

VI

Градска управа одобраваће  основним  школама сред-
ства након што школe спроведу поступак јавне набавке, 
на основу њиховог захтева уз који се доставља  документација 
о уговореним, односно извршеним радовима и набављеној 
опреми, у складу са тромесечним плановима извршења 
буџета Града Новог Сада.

VII

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VIII

Основне школе подносе Градоначелнику Града Новог 
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма, са 
исказаним физичким и финансијским показатељима и 
до ку ментацијом о извршеним активностима и утрошку 
средстава према стварно изведеном обиму радова и 
набављеној опреми.

IX

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

                                                                                                                                   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-2/2014-70-II 
26. фебруар 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ ЗА 2014.ГОДИНУ

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима
1.1. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад Прва фаза надоградње зграде у Ченејској 22.000.000,00  
1.2. OШ „Васа Стајић“ Нови Сад Прва фаза изградње фискултурне сале и 

доградњe школе
15.000.000,00

1.3. OШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад Прва фаза надоградње школе  20.000.000,00
Укупно: 57.000.000,00

2.КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима
2.1. ОШ „Јован Дучић“ Петроварадин - Замена 2 горионика на гасним котловима у 

Прерадовићевој 6 по налогу инспектора за 
заштиту животне средине 

749.592,00

2.2 OШ „Јован Поповић“ Нови Сад Адаптација велике школе (раван кров, ходници, 
подови, инсталације) 5.872.932,53

2.3. OШ „Десанка Максимовић“ Футог - Санација санитарног чвора по налогу  
  санитарног инспектора 
- Замена обе пумпе централног грејања

999.620,48
147.000,00

2.4. OШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад - Санација санитарних чворова по налогу 
  санитарног инспектора 
- Санација равног крова

1.724.258,79
4.000.000,00

2. 5. OШ „Петефи Шандор“ Нови Сад - Реконструкција дела електроинсталација
- Реконструкција мреже водовода и канализације 

294.060,00

1.799.916,60
2.6. OШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад - Замена дотрајале фасаде и спољашње 

браварије ради побољшања енергетске 
ефикасности

19.980.088,80

2. 7. OШ „Мирослав Антић“ Футог  Санација равног крова 3.240.000,00
2. 8. OШ „Ђура Даничић“ Нови Сад Санација  дворишног зида 1.000.000,00
2. 9. ОШ „Јожеф Атила“ Нови Сад Санација  крова, и посебно лучног крова 

фискултурне сале
10.000.000,00

2. 10. ОШ „Св. Марковић Тоза“ Нови Сад Санација подова 2.800.000,00
2. 11. ОШ „Свети Сава“ Руменка - Хаваријска санација котлова

- Санација на хаварији дела равног крова
460.462,00
475.290,00

2. 12. ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ Хаварија котла у старој школи 467.472,00
2. 13. ОШ „Милош Црњански“ Нови Сад Отклањање хаварије на канализацији 478.188,00
2. 14. ОШ „Иво Андрић“ Будисава Санација квара на електроинсталацијама 472.915,00
2. 15. OШ „Васа Стајић“ Нови Сад Санација анакса уз фискултурну салу после 

прокишњавања истог 464.300,00
2. 16. OШ „Коста Трифковић“ Нови Сад - Санација хаварије  на електроинсталацијама

- Постављање плитког косог крова на старом 
  делу објекта школе, од пластифицираног 
  трапезастог лима, на постојећи раван кров

438.750,00

2.855.755,00

2. 17. ШО ОВО“Свети Сава“ Нови Сад Санација хаварије у санитарном чвору 329.408,00
2. 18. ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ Отклањање хаварије на канализацији у 

санитарним чворовима и кухињи 479.388,00
2. 19. ОШ „Ј.Јовановић Змај“ 

Ср. Каменица
- Рад на санацији хаварије котлова 471.072,00

2. 20. ОШ „Вељко Петровић“ Бегеч 50% средстава за уградњу и примену топлотних 
пумпи вода/вода за грејање и климатизацију 
ради повећања енергетске ефикасности. 

1.800.000,00

Укупно: 61.800.469,20
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3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима

3.1. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад - Пројекат  надоградње школе у Ченејској
- Стручни надзор над првом фазом надоградње 
  зграде у Ченејској
- Координатор за безбедности и здравље на раду 
  (пројектовање и извођење)
- Службеник за јавне набавке
- Разне сагласности, информације, таксе и друго

600.000,00

330.000,00

96.000,00
25.000,00

120.000,00
3.2. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад - Стручни надзор над првом фазом изградње 

  фискултурне сале и доградњe школе.
- Координатор за безбедности и здравље на раду 
  (пројектовање и извођење)
- Службеник за јавне набавке 
- Годишњи преглед испитавања инсталација 
  школске зграде
- Израда енергетског сертификата

  225.000,00
       

96.000,00
   25.000,00

192.360,00
278.040,00

3.3. OШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад - Стручни надзор над првом фазом надоградње  
  школе
- Координатор за безбедности и здравље на раду 
  (пројектовање и извођење)
- Службеник за јавне набавке

   300.000,00

  96.000,00
    25.000,00

3.4. ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови 
Сад

- Пројекат надоградње школе
- Разне сагласности, информације, таксе и друго

1.600.000,00
120.000,00

3.5. О.Ш.“ Прва војвођанска бригада“ 
Нови Сад

- Пројекат надоградње
- Разне сагласности, информације, таксе и друго
- Израда сертификата о енергетским својствима 
  зграде са издавањем пасоша

1.900.000,00
120.000,00

275.992,00
3.6. ОШ“ Јован Поповић“ Нови Сад - Пројекат надоградњe (мале) школе у оквиру 

  универзитетског кампуса - леви и десни тракт
- Разне сагласности, информације, таксе и друго

   1.000.000,00

100.000,00
3.7. ОШ „Иво Андрић“ Будисава - Израда сертификата о енергетским својствима 

  зграде са издавањем пасоша
- Преглед и испитивање громобранске инсталације

366.792,00
12.276,00

3.8. ОШ „Јожеф Атила“ Нови Сад - Стручни надзор на санацији  крова, и посебно 
  лучног крова фискултурне сале
- Службеник за јавне набавке

150.000,00
25.000,00

3.9. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад - Технички преглед фискултурне сале
- Израда Главног пројекта санације-адаптације 
  просторија WC-а са свлачионицом у Гундулићевој 9

318.680,80

49.440,00
3.10. ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ - Испитивање гасних инсталација - редован 

  годишњи технички преглед и сервис 177.120,00
3.11. ОШ „Коста Трифковић“ Нови Сад - Годишњи преглед и испитивање инсталација 

  школске зграде
- Израда сертификата о енергетским својствима 
  фиск. сале  са издавањем пасоша

187.800,00

238.560,00
3.12. О.Ш. „Свети Сава“ Руменка - Дорада пројектне документације за доградњу 

  крила школског објекта са техничком контролом  и 
  усклађивање са новим прописима 475.200,00

3.13. ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ - Контрола и преглед грејних тела 
- Израда сертификата о енергетским својствима 
  зграде са издавањем пасоша

195.600,00

278.400,00
3.14. ШО ОВО“Свети Сава“ Нови Сад - Годишњи преглед и испитивање инсталација 

  школске зграде 202.219,20
3.15. ОШ „Ј.Јовановић Змај“ 

Ср. Каменица
- Контрола, преглед и сервис грејних тела у 
   централној школи у Ср.Каменици
- Контрола, преглед и сервис грејних тела у 
  подручној школи у Лединцима

199.260,00

199.260,00

Укупно: 10.600.000,00
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4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима
4.1. ОШ „Јожеф Атила“ Нови Сад - компјутери, штампачи, копир-апарати, 

  смарт-табле
  2.000.000,00

4.2. ОШ „Јосип Славенски“ Нови Сад - две смарт-табле, копир-апарат   450.000,00

4.3. ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад - компјутери, смарт табле, видео пројектори и 
  озвучење

900.000,00

4.4. ОШ „Иво Андрић“ Будисава - намештај за учионице и зборницу   486.330,00

4.5. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад - видео-бим и платна  за новоизграђену зграду, 
- завесе за замрачивање, 
- намештај за дневни боравак

300.000,00
624.422,00
400.000,00

4.6. ОШ „Јован Поповић“ Нови Сад - намештај за учионице и зборницу
- компјутери, смарт-табле

1.200.000,00
1.300.000,00

4.7. ОШ „Вељко Петровић“ Бегеч - лаптоп рачунари, лцд тв и клима уређаји
- набавка хемијског пречистача воде

600.000,00
300.000,00

4.8. ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ - набавка намештаја 250.000,00

4.9. OШ „Васа Стајић“ Нови Сад - архивски орман, орман, зборнички сто, 
  тракасте завесе 297.978,00

4.10. ОШ „Коста Трифковић“ Нови Сад - намештај за зборницу (столови и столице) 477.600,00

4.11. ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад - два преносива лаптоп рачунара 89.880,00

4.12. ОШ „Ј.Јовановић Змај“ Ср. Каменица - набавка архивских ормана, ормана са 
  отвореним полицама, зборничких столова, 
  зборничких ормана, тракастих завеса

423.790,00

Укупно: 10.100.000,00

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима
5.1. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад - Опремање нове фискултурне сале 1.900.000,00

5.2. ОШ „Јован Поповић“ Нови Сад - Инструменти за школски оркестар
- Сталци за ноте

400.000,00
60.000,00

5.3. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад - Опрема за новоизграђену фискултурну салу   300.000,00

5.4. ОШ „Петефи Шандор“ Нови Сад - Инструменти, пијанино 650.000,00    

5.5. ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ - Опрема за спорт 438.445,20

5.6. ОШ „Милош Црњански“ Нови Сад - Набавка опреме за спорт 427.273,20

5.7. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад - Набавка опреме за спорт 297.978,00

5.8. ОШ „Ј.Јовановић Змај“ Ср. Каменица - Опрема за фискултурну салу 456.421,20

5.9. ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад - електронски микроскоп 25.440,00

5.10. ОШ „Св. Марковић Тоза“ Нови Сад - електронска лупа за слабовидог ученика 321.360,00

5.11. ОШ „Прва војвођанска бригада“ Нови 
Сад - набавка и испорука школских столица и клупа 463.320,00

5.12. ОШ „Иво Андрић“ Будисава - видео бим, лаптопови и рачунари 475.000,00

5.13. ОШ „Коста Трифковић“ Нови Сад - рачунари, интерактивне табле, пројектори, 
  графоскопи 478.000,00

5.14. ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ - рачунари, интерактивне табле, опрема за спорт 465.000,00

5.15. ОШ „Вељко Влаховић“ Шангај - набавка рачунара   151.762,40
Укупно: 7.310.000,00
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6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Ред.
број

Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима
6.1. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад - књиге за библиотеку у новој школи

- књиге на ромском језику
- лиценцирани образовни софтвери

120.000,00
40.000,00

120.000,00
6.2. ОШ „Јован Поповић“ Нови Сад - књиге

- софтвери
120.000,00
120.000,00

6.3. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад - књиге на ромском језику 90.000,00
6.4. ОШ „Јожеф Атила“ Нови Сад - књиге на ромском језику 40.000,00
6.5. ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник - књиге на ромском језику 40.000,00
6.6. ОШ „Ј.Јовановић Змај“ Ср. Каменица - осликавање мурала на спољном зиду 184.920,00
6.7. ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ - образовни софтвер 125.080,00

Укупно: 1.000.000,00
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст  („Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08) и члана 46. Одлуке о буџету Града Новог 
Сада за 2014. годину („Службени лист Града Новог Сада”, 
бр. 70/13), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће  Града Новог Сада, на 99. седници од 26. 
фебруара 2014. године, доноси

 
РЕШЕЊЕ

О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

ЗА 2014. ГОДИНУ
I

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за средње школе за 2014. годину (у даљем 
тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.

II

Програм обухвата радове у средњим школама на 
изградњи зграда и објеката, капитално одржавање зграда 
и објеката, пројектно планирање и набавку опреме.

III

Средства за реализацију Програму планирају се у 
буџету Града Новог Сада за 2014. годину, у укупном износу 
од 64.500.000,00 динара.

IV

Носиоци инвестиционих активности предвиђених 
Програмом су средње школе на територији Града Новог 
Сада.

V

Градска управа за образовање (у даљем тексту: Градска 
управа), може извршити прерасподелу планираних 
средстава по позицијама Програма у оквиру исте групе 

радова, ако постоје објективне околности које условљавају 
потребу за извршењем одређених радова у већем обиму, 
уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог 
Сада.

VI

Градска управа одобраваће средства средњим школама 
након што школе спроведу поступак јавне набавке, а на 
основу њихових захтева уз који се доставља документација 
о уговореним, односно извршеним радовима и набављеној 
опреми у складу са тромесечним плановима извршења 
буџета Града Новог Сада.

VII

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VIII

Средње школе подносе Градоначелнику Града Новог 
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма, са 
исказаним физичким и финансијским показатељима и 
документацијом о извршеним активностима и утрошку 
средстава према стварно изведеном обиму радова и 
набављеној опреми.

IX

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-2/2014-61-II 
26. фебруар 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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ПРОГРАМ  ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ ЗА  СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  ЗА  2014. ГОДИНУ

Средства за инвестиционе активности средњих школа у износу од 64.500.000,00 динара, распоређују се за 
финансирање:

1    ИЗГРАДЊE ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

ред. 
бр Носилац инвестиционих активности Опис Планирани износ у 

динарима

1 Пољопривредна школа са домом 
ученика, Футог Изградња канализације - 1. фаза 8.000.000,00

2 Гимназија „Лаза Костић” Изградња фискултурне сале - 1. фаза 18.000.000,00
  укупно 26.000.000,00

2  КАПИТАЛНОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

ред. 
бр Носилац инвестиционих активности Опис Планирани износ у 

динарима

1 Гимназија „Јован Јовановић Змај” Реконструкција велике куполе и 
адаптација таванског простора 24.000.000,00

2 Све школе
Хитне поправке инсталација (пуцање 
котлова, грејање, струја, вода и друго) 
које се морају сан ирати у року од 48 сати 2.000.000,00

  укупно 26.000.000,00

3  ПРОЈЕКТНОГ ПЛАНИРАЊА

ред. 
бр Носилац инвестиционих активности Опис Планирани износ у 

динарима

1 Пољопривредна школа са домом 
ученика, Футог

Пројекти за канализацију, надзор, 
сагласности, таксе 1.465.000,00

2 Гимназија „Лаза Костић” Пројекти за фискултурну салу, надзор, 
сагласности, таксе 4.700.000,00

  укупно 6.165.000,00

4  АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ

ред. 
бр Носилац инвестиционих активности Опис Планирани износ у 

динарима

1 Школа за дизајн „Богдан Шупут” Специјални плотер за уметност, пратећа 
опрема 800.000,00

2 ТШ „Милева Марић Ајнштајн” Апарат за фотокопирање (архитектонски 
смер), два видео бима 360.000,00

3 Гимназија „Исидора Секулић” Компјутерска опрема 400.000,00
  укупно 1.560.000,00

5  ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

ред. 
бр Носилац инвестиционих активности Опис Планирани износ у 

динарима

1 Средња медицинска школа „7. април” Стручна учила (модели органа, опрема 
за зуботехничаре) 900.000,00

2 Средња машинска школа Учила за аутомеханичарски смер 
(модели) и стручне предмете 1.000.000,00

3 Средња школа „Милан Петровић” Специфична опрема за децу са посебним 
потребама 980.000,00

4 Све школе Ситна опрема за спорт (лопте и други 
реквизити, дресови и сл.) 375.000,00

  укупно 3.255.000,00
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6  НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ

ред. 
бр Носилац инвестиционих активности Опис Планирани износ у 

динарима

1 МШ „Исидор Бајић” Књиге за библиотеку 62.500,00

2 Гимназија „Јован Јовановић Змај” Књиге за библиотеку, софтвери за 
математику 232.500,00

3 Гимназија „Светозар Марковић” Књиге за библиотеку 62.500,00
4 СШ „Светозар Милетић” Књиге за библиотеку 62.500,00
5 Средња  балетска школа Књиге за библиотеку 62.500,00
6 ЕТШ „Михајло Пупин” Књиге за библиотеку 62.500,00
7 Средња медицинска школа „7. април” Књиге за библиотеку 62.500,00
8 Школа за дизајн „Богдан Шупут” Књиге за библиотеку 62.500,00

9 ТШ „Милева Марић Ајнштајн”
Књиге за библиотеку, лиценцирани 
софтвери за стручну наставу у 
грађевинарству и архитектури 232.500,00

10 Средња машинска школа Књиге за библиотеку 62.500,00
11 ТШ „Павле Савић” Књиге за библиотеку 62.500,00
12 Саобраћајна школа „Пинки” Књиге за библиотеку 62.500,00

13 Пољопривредна школа са домом 
ученика, Футог Књиге за библиотеку 62.500,00

14 Гимназија „Исидора Секулић” Књиге за библиотеку 62.500,00

15 Средња школа „Милан Петровић”
Књиге за библиотеку, специфичне 
стручне књиге и приручници за децу са 
посебним потребама 242.500,00

16 Гимназија „Лаза Костић” Књиге за библиотеку 62.500,00
 укупно 1.520.000,00
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На основу члана 13. став 3. Одлуке о одржавању чистоће 

(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10 – 
испр. 3/11 – испр. и 21/11), Градско веће Града Новог Сада, 
на 99. седници од 26. фебруара 2014. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ – УСЛУГЕ 
ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД 

ЗА 2014. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм одржавања јавне 
хигијене – услуге из делатности Јавног комуналног 
предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2014. годину, који је 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ 
Нови Сад, донео на 22. седници одржаној дана 12. фебру-
ара 2014. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 352-1/2014-730-II 
26. фебруар 2014. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 99. 
седници од 26. фебруара 2014. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
АКТИВНОСТИ У БОРБИ ПРОТИВ ДРОГА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ОД 2010. 

ДО 2013. ГОДИНЕ

I. У Савету за имплементацију Акционог плана за 
спровођење активности у борби против дрога на територији 
Града Новог Сада од 2010. до 2013. године разрешавају 
се дужности:

председника:
1. Проф. др сц. мед. АЛЕКСАНДРА НОВАКОВ МИКИЋ,
заменика председника:
- Проф. др АЛЕКСАНДАР КИРАЉ,
чланова:
2. Проф. др сц. мед. САЊА СТОЈАНОВИЋ,
3. МИЛАН ЂУКИЋ,
4. АЛЕКСАНДАР КРАВИЋ и
5. АНДРЕЈ БУРСАЋ.
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II. У Савет за имплементацију Акционог плана за 
спровођење активности у борби против дрога на територији 
Града Новог Сада од 2010. до 2013. године именују се:

за председника:
1. Проф. др сц. мед. ЗОЛТАН ХОРВАТ, члан Градског 

већа Града Новог Сада,
за заменика председника
-  Мр сц. мед. МИЛА УВЕРИЋ РАДОВИЋ, начелник 

Градске управе за здравство,
за чланове:
2.  МИЛАНКА БРКИЋ, члан Градског већа Града Новог 

Сада,
3.  РАДОМИР ДАБЕТИЋ, члан Градског већа Града 

Новог Сада,
4.  БЕЛА КУРИНА, члан Градског већа Града Новог 

Сада и
5.  ПРЕДРАГ СВИЛАР, члан Градског већа Града Новог 

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

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 51-16/2014-II 
26. фебруар 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 11. Одлуке о правима на финансијску 
подршку породици са децом („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 30/10, 45/10 и 10/12) Градско веће Града Новог 
Сада, на 99. седници од 26. фебруара 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА РОДИТЕЉСКОГ 
ДОДАТКА ЗА ПРВО ДЕТЕ, НОВОГОДИШЊЕ 
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ, НОВОГОДИШЊЕГ 
ПОКЛОНА И НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА 

ТРОЈКЕ, ЗА 2014. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђују се номинални износи 
родитељског додатка за прво дете, новогодишње новчане 
помоћи, новогодишњег поклона и новчане помоћи за 
тројке, за 2014. годину.

II. Родитељски додатак за прво дете из тачке I. овог 
решења износи 20.000,00 динара.

III. Новогодишња новчана помоћ из тачке I. овог решења 
износи 50.000,00 динара.

IV. Новогодишњи поклон из тачке I. овог решења износи 
100.000,00 динара.

V. Новчана помоћ за тројке из тачке I. овог решења 
износи 100.000,00 динара.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 5-34/2014-II 
26. фебруар 2014. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 29. Одлуке о правима на финансијску 

подршку породици са децом („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 30/10, 45/10 и 10/12), Градско веће Града Новог 
Сада, на 99. седници од 26. фебруара 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА УЧЕНИКА И 

СТУДЕНАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА 
ПОМОЋ У ШКОЛОВАЊУ И НОМИНАЛНИ 

ИЗНОС ПОМОЋИ ЗА 2014. ГОДИНУ

1. Право на помоћ у школовању, која се реализује путем 
Српског привредног друштва Фондације „Привредник“, Но ви 
Сад, оствариће 38 ученика и студената, из средста ва 
буџета Града Новог Сада у 2014. години.

2. Номинални износ помоћи из тачке 1. овог решења 
утврђује се у износу од 5.080,00 динара месечно, по корис-
нику.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но вог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 5-35/2014-II 
26. фебруар 2014. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 и 7/13) 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ НА ТРГУ 

КОМЕНСКОГ И У ГУНДУЛИЋЕВОЈ УЛИЦИ 
КОД К.БР. 24 У НОВОМ САДУ
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I. Одређују се паркинг-места за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту на Тргу Коменског и 
у Гундулићевој улици код к.бр. 24 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад, да паркинг-место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и да постави саобраћајну сигнализацију 
у складу са саобраћајним пројектом број 8349 од 11. 
фебруара 2014. године, који је израдила Служба за развој 
и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за 
изградњу Града“ у Новом Саду.

III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод) да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Завод.

V. Рок за извршење овог решења је 10. март 2014. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-631/2014 
21. фебруар 2014. године
НОВИ САД 

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

Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 и 7/13) 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ДРАГЕ 

СПАСИЋ КОД К.БР. 13 У НОВОМ САДУ

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици Драге Сапсић 
код к.бр. 13 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад, да паркинг-место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и да постави саобраћајну сигнализацију 
у складу са саобраћајним пројектом број 8338 од 14. 
фебруара 2014. године, који је израдила Служба за развој 
и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за 
изградњу Града“ у Новом Саду.

III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод) да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Завод.

V. Рок за извршење овог решења је 10. март 2014. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-632/2014 
21. фебруар 2014. године
НОВИ САД 

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

Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 и 7/13) 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА 

ЗА БИЦИКЛЕ НА ВИШЕ ЛОКАЛИТЕТА У 
НОВОМ САДУ

I. Одређују се општа паркиралишта  за бицикле на 
следећим локалитетима у Новом Саду:

- Пастерова улица - код Детелинарске пијаце,
- Булевар Јована Дучића - код „Родића“,
- Булевар ослобођења - код стамбено-пословног 
објекта „Александар“,

- Улица Ћирила и Методија - Гимназија „Лаза Костић“,
- Улица Хајдук Вељкова - код објекта Поликлинике,
- Булевар краља Петра I - у дворишту Средње 
машинске школе,

- Булевар краља Петра I – (Дом здравља, к.бр. 9),
- Руменачка улица – (Дом здравља, к.бр. 102),
- Булевар Слободана Јовановића (Дом здравља, 
к.бр. 9),

- Сентандрејски пут (Дом здравља, к. бр. 106),
- Булевар Михајла Пупина (Дом здравља, к.бр. 23),
- Булевар ослобођења (банка „Intesa“, к.бр. 76),
- Булевар ослобођења (ресторан Паприка, к.бр. 88),
- Булевар Михајла Пупина (Универзитет Сингидунум, 
к.бр. 4),

- Трг слободе (Градска кућа, к.бр. 2),
- Ловћенска улица (Факултет спорта и физичког 
васпитања, к.бр. 16),

- Булевар ослобођења („UniCredit“ банка, к.бр. 30),
- Булевар Михајла Пупина к.бр. 23 и
- Улица Игњата Павласа (Позориште младих, к. бр. 4).
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 

сервис“ Нови Сад (у даљем текст: Паркинг сервис), да 
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и 
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да постави саобраћајну сигнализацију, према саобрћајним 
пројектима: број ПС0167 од 16. фебруара 2011. године, 
број  ПС0170 од 28. марта 2011. године и број ПС0255 од 
29. јануара 2014. године, које је израдио Паркинг сервис.

III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод) да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Завод.

V. Рок за извршење овог решења је 19. март 2014. 
године.

VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о одређивању општих паркиралишта за бицикле на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 14/2011).

VII. 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-34-703/2014 
26. фебруар 2014. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р. 

Јавно предузеће „Пословни простор“ Нови Сад

71
На основу члана 52. тачка 5. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, поводом 
разматрања Предлога решења о давању сагласности на 
Одлуку о утврђивању вредности бода закупнине за 
пословни простор, на 99. седници од 26. фебруара 2014. 
године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ БОДА 
ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду о утврђивању 
вредности бода за утврђивање висине закупнине за 
пословни простор, број 04-6/13-322, који је донет на 19. 
седници одржаној дана 30. децембра 2013. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-14/2014-II 
26. фебруар 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

72
На основу члана 38. Статута Јавног предузећа „Пословни 

простор“ у Новом Саду, члана 29. став 4. Одлу ке о условима 
и поступку давања у закуп пословног простора којим 
управља Јавно предузеће „Пословни простор“ у Но вом 
Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 29/09, 46/09, 
54/09, 60/10, 51/11 и 3/12) и Закључка Градског већа Града 
Новог Сада број II-020-4/2013-34/ч од 5. августа 2013. 
године, Надзорни одбор је на 19. седници од 30. децем-
бра 2013. године донео

О Д Л У К У

Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор“ 
у Новом Саду утврђује вредност бода за утврђивање 
висине закупнине за пословни простор којим управља 
Јавно предузеће „Пословни простор“ у Новом Саду, у 
износу од 2,59 динара.

Овако утврђена вредност бода примењиваће се од 
1. јануара 2014. године.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а обја-
виће се након добијања сагласности Градског већа Града 
Новог Сада.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“ НОВИ САД
Надзорни одбор
Број: 04-6/2013-322
30. децембар 2013. године
НОВИ САД

Председник
    Зоран Иванчевић, с.р.

Градска управа за опште послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Жарка Зрењанина бр. 2

О б ј а в љ у ј е
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О Г Л А С
 
за пријем у радни однос запосленог на одређено време, 

до повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, на радно место

Извршилац за оверу и издавање радних 
 књижица у Одсеку писарнице, пријемних 
 канцеларија и архиве           1 извршилац

Услови:
Средња школа друштвеног, природног, техничког или 

економског смера у трајању од четири године, положен 
државни стручни испит, најмање шест месеци радног 
искуства у струци и познавање рада на рачунару.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене 
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, 
и то:

-  да је држављанин Републике Србије,
-  да има општу здравствену способност,
-  да није осуђиван за кривично дело на безусловну ка зну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу.

Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Града Новог Сада”.

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ 
о завршеној школи, Доказ о положеном државном стручном 
испиту, Доказ о радном искуству у струци, Уверење о 
држављанству Републике Србије и Уверење од суда да 
није под истрагом, на следећу адресу:

Градска управа за опште послове Града Новог Сада 
– Писарница или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1 - 
Писарница. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Број: XV-111/2014-4
27. фебруар 2014. годинe
НОВИ САД
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С А Д Р Ж А Ј

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

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

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

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

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

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

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

60 Програм превенције злоупотребе 
 дрога за 2014. годину 57

61 Правилник о измени Правилника о усло-
 вима за постављање посуда за саку-
 пљање отпада 58

62 Решење о програму инвестиционих 
 активности за основне  школе за 
 2014. годину 59

63 Решење о програму инвестиционих 
 активности за средње школе за 
 2014. годину 63

64 Решење о давању сагласности на Про-
 грам одржавања јавне хигијене – услу-
 ге из делатности Јавног комуналног 
 предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 
 2014. годину 65

65 Решење о разрешењу и именовању 
 председника, заменика председника 
 и чланова Савета за имплементацију 
 Акционог плана за спровођење актив-
 ности у борби против дрога на терито-
 рији Града Новог Сада од 2010. до 
 2013. године 65

66 Решење о утврђивању износа родите-
 љског додатка за прво дете, новогоди-
 шње новчане помоћи, новогодишњег 
 поклона и новчане помоћи за тројке, 
 за 2014. годину 66

67 Решење о утврђивању броја ученика и 
 студената који остварују право на помоћ 
 у школовању и номинални износ помоћи 
 за 2014. годину 66

Градска управа за саобраћај и путеве

68 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту на Тргу Коменског 
 и у Гундулићевој улици код к.бр. 24 у 
 Новом Саду 66

69 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Драге 
 Спасић код к.бр. 13 у Новом Саду 67

70 Решење о одређивању општих парки-
 ралишта за бицикле на више локали-
 тета у Новом Саду 67

Јавно предузеће „Пословни простор“ Нови Сад

71 Решење о давању сагласности на 
 Одлуку о утврђивању вредности бода 
 закупнине за пословни простор 68

72 Одлука о утврђивању вредности бода 
 за утврђивање висине закупнине за 
 пословни простор којим управља 
 Јавно предузеће „Пословни простор“ 
 у Новом Саду 68

Градска управа за опште послове

—  Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на одређено време, до повратка 
 запослене са породиљског одсуства и 
 одсуства са рада ради неге детета, на 
 радно место  - Извршилац за оверу и 
 издавање радних књижица у Одсеку 
 писарнице, пријемних канцеларија и 
 архиве 
 - 1 извршилац 69


