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ГРАД НОВИ САД

Градоначелник
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада, број 43/08) Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е ЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „LIME TREES 

& HONEY BEES FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE DANUBE 

MICROREGION“

I. У Пројектни тим за реализацију пројекта „Lime Trees 
& Honey Bees for Sustainable Development of the Danube 
Microregion“ именују се:

1.  ДУШАН ТУБИЋ – м енаџер пројекта, Градска управа 
за привреду,

2.  СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЋ – асистент менаџера 
про јекта, Канцеларија за локални економски развој 
Града Новог Сада,

3.  ДРАГИЦА ПРОЛЕ – финансијски менаџер, Градска 
управа за привреду,

4.  МИЛЕНКО МАЛЕШЕВ – асистент финансијског мена -
џера, Канцеларија за локални економски развој Града 
Новог Сада,

5.  СОЊА ТЕОФАНОВИЋ – координатор за видљивост, 
Канцеларија за локални економски развој Града 
Новог Сада,

6.  Др БРАНКО ШИКОПАРИЈА  - краткорочни експерт 
1, Природно-математички факултет у Новом Саду

7.  Др НАДА ПЛАВША – краткорочни експерт 2, 
Пољо привредни факултет у Новом Саду,

8.  ЖЕЉКА МИЛИЧИЋ – краткорочни експерт 3, 
Пољо привредна школа са домом ученика у Футогу,

9.  МАРИЈА ЗИВЛАК – администратор, Канцеларија за 
локални економски развој Града Новог Сада.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2013-747/ц 
2. септембар 2013. године 
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08) Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „PUBLIC 

PROPERTY MANAGEMENT“

I. Овим решењем образује се Пројектни тим за реа ли-
зацију пројекта „Public Property Management“ (у даљем тек-
сту: Пројектни тим).

II. Задатак Пројектног тима је да спроводи све неопхо-
дне активности у циљу благоремене и правилне реали-
зације пројекта „Public Property Management“.

III. Пројектни тим има: менаџера пројекта, асистента 
ме наџера пројекта, финансијског менаџера, асистента 
финансијског менаџера, ИТ координатора, координатора 
за геодетске радове, коориднатора за имовину Новог Сада, 
координатора за имовину Апатина и координатора за 
видљивост.

IV. Пројектни тим подноси Градоначелнику Града Новог 
Сада шестомесечне извештаје о активностима предвиђеним 
пројектом.

V. Стручне, административне и техничке послове за 
по требе Пројектног тима обављаће Градска управа за урба-
низам и стамбене послове и Служба за заједничке по слове 
у сарадњи са Службом извршних органа Града Новог Сада.

VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2014-224/ц 
3. фебруар 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

75

На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 
новог сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08) Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „PUBLIC 

PROPERTY MANAGEMENT“

I. У Пројектни тим за реализацију пројекта „Public 
Property Management“ именују се:

Ред. 
број Име и презиме Позиција на 

пројекту

Организација/институција 
у којој је особа запослена 
и функција коју обавља

Контакт 
телефон Електронска адреса

1. ОЛИВЕРА 
СИМОВИЋ

менаџер 
пројекта

Канцеларија за локални 
економски развој Града 
Новог Сада; шеф 
канцеларије

021/4807710
локал: 138 olivera.simovic@kler.novisad.rs

2. ПРЕДРАГ 
ПИВАРСКИ

асистент 
менаџера 
пројекта

ЈКП „Информатика“ Нови 
Сад; руководилац Службе 
за инвестиције

021/4895052 pivarski.predrag@nsinfo.
co.rs

3. СОФИЈА 
ЂОРЂЕВИЋ

финансијски 
менаџер

Градска управа за 
урбанизам и стамбене 
послове Града Новог 
Сада; помоћник 
начелника за финансије

021/466644 sofijadragan@gmail.com

4. СЛОБОДАН 
МИЛОШЕВИЋ

асистент 
финансијског 
менаџера

Канцеларија за локални 
економски развој Града 
Новог Сада; виши стручни 
сарадник

021/4807736 slobodan.milosevic@kler.
novisad.rs

5. ВЛАДИМИР 
КРСТИЋ

ИТ 
координатор

ЈКП „Информатика“ Нови 
Сад; руководилац Службе 
за пројектовање и 
програмирање

021/450630 krstic.vladimir@nsinfo.co.rs

6. МИЛОВАН 
МИХАЈЛОВИЋ

координатор 
за геодетске 
радове

ЈКП „Информатика“ Нови 
Сад; руководилац Службе 
инжењерске активности

021/530536 mihajlovic.milovan@nsinfo.
co.rs

7. НЕВЕНКА 
ЗУБАНОВ

координатор 
за имовину 
Новог Сада

Градска управа за 
урбанизам и стамбене 
послове Града Новог 
Сада; шеф Одсека за 
имовину

021/422644
локал: 211

nevenka.zubanov@kler.
novisad.rs

8. СМИЉАНА 
ШВАБИЋ

координатор 
за имовину 
Апатина

Општинска управа 
Апатин; начелник Управе

025/772122
локал: 508 nacelnik@soapatin.org

9. ЗОРАН 
ИВОШЕВИЋ

координатор 
за видљивост

Канцеларија за локални 
економски развој Града 
Новог Сада; помоћник 
шефа

021/4807736 zoran.ivosevic@kler.novisad.rs
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 II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2014-224/д 
3. фебруар 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 7. став 3. Одлуке о Служби извршних 

органа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 48/08, 5/12 и 67/13), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Проф. др МАРИЈАНА ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ поставља 
се за шефа Канцеларије за локални економски развој у 
Служби извршних органа Града Новог Сада, почев од 1. 
марта 2014. године, са 90% радног време, а 10% радног 
времена на Правном факултету за привреду и правосуђе 
Универзитета Привредна академија из Новог Сада.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2014-911 
28. фебруар 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Србије“, бр. 107/05, 
72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др. 
закон), а у вези са чланом 16. став 2. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно 
утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здрав-
ствене установе и издавање потврде о смрти („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 36/11, 5/12, 22/13 и 71/13), у 
тачки I. речи: „др Витомир Лончаревић“ замењују се речима: 
„др Немања Ђурђев, др Александра Добровић, др Алек-
сандра Опачић“, а речи: „др Иван Лекин“ бришу се.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-18/2014-II 
3. фебруар 2014. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

78
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 
и 32/13-УС) 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 и 29/14), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА И 
ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У 
РАДНИЧКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја и заштита 
пешачких површина у Радничкој улици од кбр. 41 до 45 у 
Новом Саду.

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши постављање саобраћајне 
сигнализације и опреме, према Саобраћајном пројекту број 
8351 од 18. фебруара 2014. године, изузев саобраћајне 
сигнализације којом се регулишу јавна паркиралишта,  који 
је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем 
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду 
и да постављену сигнализацију унесе у Катастар 
саобраћајне сигнализације и опреме.

III. Рок за извршење овог решења је 15. мај 2014. године.

IV. 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-34-822/2014 
4. март 2014. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р. 
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79
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 
и 32/13-УС) 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 и 29/14), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 
БУЛЕВАРУ ЕВРОПЕ, КОД УЛАЗА У 

КАСАРНУ „ЈУГОВИЋЕВО“ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја на Буле вару 
Европе, код улаза у касарну „Југовићево“ у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши постављање хоризонталне 
и вертикалне саобраћајне сигнализације, према Сао-
браћајном пројекту број 8411 од 28. фебруара 2014. године, 
који је израдила Служба за развој и управљање сао-
браћајем јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у 
Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Ката-
стар саобраћајне сигнализације и опреме.

III. Рок за извршење овог решења је 15. мај 2014. године.
IV. 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-34-823/2014 
4. март 2014. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
Викторија Пауновић, 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 
и 32/13-УС) 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 и 29/14) доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У 

УЛИЦИ БРАЋЕ ПОПОВИЋ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се заштита пешачких површина испред стам-
беног објекта у Улици браће Поповић 2 у Новом Саду, 
постављањем металних стубића.

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши постављање металних 
стубића из тачке I. овог решења, према Саобраћајном 
пројекту број 8391 од 26. фебруара 2014. године, који је 
израдила Служба за развој и управљање саобраћајем 
јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.

III. Рок за извршење овог решења је 15. мај 2014. године.
IV. 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-34-824/2014 
4. март 2014. године
НОВИ САД 

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

Агенција за енергетику

81
На основу члана 24. став 1. тачка 6. Статута Агенције 

за енергетику Града Новог Сада од 9. августа 2006. године 
и тачке 4. Критеријума и мерила за одређивање висине 
накнаде која се плаћа за издавање лиценце за обављање 
енергетских делатности („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 23/07), Управни одбор Агенције за енергетику 
Града Новог Сада, на 12. седници одржаној 28. фебруара 
2014. године, донео је

О Д Л У К У
О ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА 

ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЛИЦЕНЦЕ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ 
ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

1. Вредност коефицијента за обрачун висине накнаде 
за лиценце за обављање енергетских делатности за 2014. 
годину износи 39.587,01 динара.

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
ГРАДА НОВОГ САДА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: II-020-9/2014-18-4 
28. фебруар 2014. године
НОВИ САД 

  Председник
Проф. др Бранко Баљ, с.р. 
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На основу члана 39. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства („Службени 
лист  Града Новог Сада“, бр. 9/12 и 3/14), Комисија за борбу 
против дрога расписује
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ 
ДРОГА ЗА 2014. ГОДИНУ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката превен-
ције злоупотребе дрога за 2014. годину које реализују здра-
 в ствене установе.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2014. годину (”Службени лист Града Новог 
Сада”, број 70/13), у укупном износу од 8.966.500,00 динара.

III. Пројекти превенције злоупотребе дрога које реализују 
здравствене установе, а који ће се финансирати из буџета 
Града Новог Сада у 2014. години су: 

1)  пројекти промоције здравих стилова живота 
младих без употребе 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. 

2)  пројекти едукације о штетном утицају дрога и 
превентивним мерама

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

- едукацију здравствених радника у циљу унапређења 
знања и вештина из ове области, као и повећање њихове 
мотивације за рад на превенцији злоупотребе дрога. 

- едукацију запослених у образовању и другим секто-
рима укљученим у превенцију злоупотребе дрога, у циљу 
подизања нивоа знања васпитача, наставника, професора, 
педагога, психолога и других запослених о штетним ути-
цајима и последицама употребе дрога на телесно, соци-
јално и ментално здравље деце и младих, као и едукацију 
ових лица (едукација едукатора) о најефикаснијим начи-
нима информисања и мотивисања деце и младих за пра-
вилне изборе и одупирање притисцима у изазовима сав-
ременог друштва (едукација за вођење психолошких ради-
оница, трибина, организовање и спровођење анкета, 
истраживања и других креативних активности којима се 
доприноси превенцији злоупотребе дрога).

3) пројекти секундарне и терцијарне превенције
Пројекти секундарне и терцијарне превенције су пројекти 

који имају за циљ да се родитељима, старатељима, члано-
вима породице и лицима код којих постоји злоупотреба 
дро га пружи адекватнија, ефикаснија и потпунија помоћ у 
решавању проблема злоупотребе дрога, односно да се 
извр ши стабилизација њиховог психичког стања, посебно 
у односу на узимање дрога кроз апстиненцију или супсти-
туцију, 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 зависност да што пре започну 
лечење и секундарна превенција у смислу спречавања 
последица зависности од дрога, првeнствено ХИВ и хепа-
титис 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.

4)  пројекти 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.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна 
Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је седиште 
на територији Града Новог Сада.

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

  VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, под-
носи пројекат који садржи:

 - назив пројекта,
 - назив, седиште, матични број и порески идентифи-
кациони број учесника конкурса,

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

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

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

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
упра ви за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, кан-
целарија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 5. марта 
до 12. марта 2014. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве 
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које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и 
које нису у складу са конкурсном документацијом неће се 
разматрати.

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

борбу против дрога.
 XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 

Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног кон-
курса неће се финансирати набавка основних средстава 
за рад учесника конкурса.

XIII. Комисија за борбу против дрога може учеснику 
Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене 
поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу 
активности планираних у пројекту. 

Комисија за борбу против дрога има право да затражи 
додатна објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом 
пројекта, односно да предложи измену буџета пројекта, 
уколико сматра да буџет пројекта не одговара планираним 
активностима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Комисија за борбу против дрога је дужна да у року 
од 30 дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног 
конкурса, утврди листу пројеката, применом следећих кри-
теријума:

 - постојање јасно формулисаних циљева и циљне 
групе,

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

 - економичност буџета пројекта,
 - усклађеност предложеног буџета пројекта са плани-
раним активностима,

 - одрживост пројекта, 
 - допринос пројекта унапређењу стања у области у 
којој се пројекат реализује, и

 - законитост коришћења средстава из буџета Града 
Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су 

реализовали у години која претходи години у којој се 
расписује јавни конкурс.

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

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

Одлуку о приговору доноси Комисија за борбу против 
дрога у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука 
Комисије је коначна.

XV. Комисија за борбу против дрога, у року од седам 
дана од дана доношења одлуке о приговору доставља 
Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом 
средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом сред-
става за реали зацију сваког појединачног пројекта, који ће 
се објавити на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs).

XVI. Комисија за борбу против дрога писаним путем ће 
обавестити учеснике Јавног конкурса који нису остварили 
право на средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за борбу против дрога
Број: XII-50-1/2014-55 
28. фебруар 2014. године 
НОВИ САД 

Председник 
Проф. др Александра Дицков, с.р.
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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
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