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примерак 80,00 динара
Члан 3.

Опрема просторија треба да одговара намени, да се
може лако одржавати и да је употреба безбедна за децу
и омладину са сметњама у развоју.

Градско веће
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На основу чл. 23. и 25. Одлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
38/11 и 10/12), Градско веће Града Новог Сада, на 26. седници од 28. фебруара 2013. године доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И СТАНДАРДИМА ЗА
ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА
ДЕЦИ И ОМЛАДИНИ СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ И ДЕЦИ И ОМЛАДИНИ СА
ПОРЕМЕЋАЈИМА У ПОНАШАЊУ,
МЕТОДОЛОГИЈИ ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ
УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА И УЧЕШЋУ
КОРИСНИКА У ТРОШКОВИМА УСЛУГЕ
ДНЕВНОГ БОРАВКА

Просторија за дневни боравак треба да има површину
од најмање 3м2 по кориснику и да има одговарајући број
столова и столица, телевизор и радио апарат.
Просторија за обављање васпитно-образовног рада и
радних активности и просторија за радну и окупациону
терапију треба да има одговарајућу опрему, средства и
прибор који одговарају узрасту и способностима деци и
омладини са сметњама у развоју.
Просторија за стручне раднике треба да има радни сто,
столице, орман и телефон.
Трпезарија треба да има одговарајући број столова и
столица у зависности од броја деце и омладине са сметњама
у развоју.
Чајна кухиња треба да има: шпорет, фрижидер, радни
сто, орман за посуђе, судоперу и потребан број тањира,
чаша, бокала, као и другу опрему неопходну за сервирање
хране у складу са санитарним прописима.
Члан 4.

Члан 1.
Овим правилником уређују се услови и стандарди за
пружање услуге дневног боравка деци и омладини са
сметњама у развоју и деци и омладини са поремећајима
у понашању, методологија формирања цене услуге дневног боравка, као и учешће корисника у трошковима услуге дневног боравка.

I. УСЛОВИ И СТАНДАРДИ ЗА ПРУЖАЊЕ
УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА
1. Дневни боравак деце и омладине
са сметњама у развоју
Члан 2.
Установе и други облици организовања утврђени законом, који пружају услугу дневног боравка деци и омладини са сметњама у развоју, као основну делатност или
уз другу делатност, поред општих грађевинско-техничких
услова које мора да испуњава установа социјалне заштите, треба у погледу простора да имају: по једну просторију
за дневни боравак корисника по групи, трпезарију, просторију
за обављање васпитно-образовног рада и радних активности, просторију за радну и окупациону терапију, просторију
за стручне раднике, чајну кухињу и санитарно-хигијенски чвор.

За организовање и реализовање стручног рада, установе и други облици организовања утврђени законом,
који пружају услугу дневног боравка деци и омладини са
сметњама у развоју треба да имају:
1. једног васпитача - дипломираног дефектолога или
дефектолога, на једну групу корисника степена умерене менталне ометености, и једног васпитача - дипломираног дефектолога или дефектолога, на једну
групу корисника са вишеструким сметњама у развоју,
2. једног радног терапеута са вишом стручном спремом,
на шест група корисника степена умерене менталне
ометености, или са вишеструким сметњама у развоју,
узраста до 18 година, и једног радног терапеута са
високом школском спремом на шест група корисника
узраста од 18 до 26 година,
3. једног радног инструктора са средњом школом, на
једну групу корисника степена умерене менталне
ометености и једног радног инструктора са средњом
школом, на једну групу корисника са вишеструким
сметњама у развоју,
4. једну неговатељицу на две групе корисника умерене
менталне ометености, и једну неговатељицу на једну
групу корисника са вишеструким сметњама у развоју, и
5. једног психолога на 100 корисника.
Пружање услуге дневног боравка установа и други облици организовања утврђени законом, могу почети уколи-
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ко имају обезбеђен минимум стручног кадра из става 1.
овог члана.
Установа и други облици организовања утврђени законом могу имати и: логопеда, дипломираног социјалног
радника или социјалног радника, реедукатора и соматопеда.
За обављање осталих послова у установи и другим облицима организовања утврђеним законом, који пружају
услуге дневног боравка, који имају до 100 корисника могу
да имају:
једног запосленог са високом школском спремом за
обављање сложених економско-финансијских послова,
једног запосленог са средњом стручном спремом за
обављање административних, финансијско-рачуноводствених
послова,
- једног главног кувара,
- једног помоћног кувара,
- једну сервирку,
- једну спремачицу по објекту, и
- једног возача за дистрибуцију хране.
Запосленом који, поред стручних послова, обавља и
послове руковођења дневним боравком, коефицијент за
обрачун и исплату плата увећава се на начин на који се
увећава коефицијент координатору стручне екипе у установама социјалне заштите.
Члан 5.
Деци и омладини са сметњама у развоју, степена умерене или теже менталне ометености, оболелој од аутизма
и вишеструким сметњама у развоју, услуга дневног боравка обухвата: исхрану, здравствену заштиту за време трајања
боравка, васпитно-образовни рад, оспособљавање за рад
и радне активности, културно-забавне и рекреативне активности према њиховим способностима, склоностима и
испољеном интересовању.
Члан 6.
Услуга дневног боравка обезбеђује се у трајању од
осам сати дневно, радним данима.
Рад са децом и омладином са сметњама у развоју у
дневном боравку организује се у групама које се образују
у зависности од врсте и степена ометености.
Групу корисника са сметњама у развоју степена умерене или теже менталне ометености чини до 15 корисника,
а групу вишеструко ометених корисника и корисника оболелих од аутизма чини до шест корисника.
Члан 7.
Деци и омладини са сметњама у развоју се у дневном
боравку обезбеђује исхрана у складу са принципима здраве исхране у зависности од узраста и здравственог стања.
Дневне потребе корисника у исхрани распоређују се у
три оброка: доручак, ручак и ужина.
Оброци се утврђују у јеловнику који се саставља за
период од месец дана, у складу са нормативима и стандардима исхране који се примењују на установе социјалне
заштите за смештај деце и омладине са сметњама у развоју.
Члан 8.
Стручним радом у дневном боравку обезбеђује се нарочито: оспособљавање деце и омладине са сметњама у
развоју за старање о својим непосредним, свакодневним
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потребама, оспособљавање за што самосталнији и независнији
живот и рад и развијање очуваних способности, оспособљавање
за привређивање у делимично заштићеним условима, развој
психомоторних способности, развијање хигијенских, радних
и других навика, развијање говорних и других потенцијала
и оспособљавање за комуникацију са средином, проучавање
и праћење развоја, сарадња са родитељима и институцијама
у погледу старања, подизања и васпитања корисника и др.

2. Дневни боравак деце и омладине са
поремећајима у понашању
Члан 9.
Установе и други облици организовања утврђени законом који пружају услугу дневног боравка деци и омладини са поремећајима у понашању као основну делатност
или уз другу делатност, поред општих грађевинско-техничких
услова које мора да испуњава установа социјалне заштите, треба у погледу простора да имају: по једну просторију
за дневни боравак деце и омладине са поремећајима у
понашању по групи, трпезарију, просторију за васпитнообразовни рад и радно ангажовање, просторију за индивидуални и групни рад, просторију за стручне раднике, чајну
кухињу и санитарно-хигијенски чвор.
Просторије из става 1. овог члана треба да имају опрему предвиђену у члану 3. овог правилника.
Члан 10.
За организацију и реализацију стручног рада, установе
и други облици организовања утврђени законом који пружају
услугу дневног боравка деци и омладини са поремећајима
у понашању, треба да имају:
1.
2.
3.
4.

једног дефектолога на једну групу корисника,
једног психолога на једну групу корисника,
једног педагога на једну групу корисника, и
једног дипломираног социјалног радника на две групе корисника.
Поред наведеног стручног кадра, установе и други облици организовања утврђени законом који пружају услугу
дневног боравка треба да имају и по једног педагога и
психолога за интензиван рад са малолетним учиниоцима
кривичних дела којима је од стране суда изречена васпитна мера појачаног надзора уз дневни боравак у одговарајућој
установи.
Услугу дневног боравка установе и други облици
организовања утврђени законом, могу почети да пружају
уколико имају обезбеђен минимум стручног кадра из става
1. овог члана.
За обављање осталих послова у установама и другим
облицима организовања утврђеним законом који пружају
услугу дневног боравка који имају до 50 деце и омладине
са поремећајима у понашању могу да имају:
- једну медицинску сестру - васпитача са половином
пуног радног времена,
- једног домара – магационера са половином пуног радног времена,
- једног главног кувара са половином пуног радног времена,
- једног кувара,
- једну вешерку са половином пуног радног времена,
- једног радника обезбеђења, и
- једну спремачицу.
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Запосленом који, поред стручних послова, обавља и
послове руковођења дневним боравком, коефицијент за
обрачун и исплату плата увећава се на начин на који се
увећава коефицијент координатору стручне екипе у установама социјалне заштите.
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законом, са којима Град Нови Сад има закључен уговор о
пружању услуге дневног боравка, односно протокол о
сарадњи, утврђује се, појединачно за сваку врсту дневног
боравка, применом услова и стандарда за пружање услуге дневног боравка утврђених овим правилником, у укупном
месечном износу, и просечно по кориснику.

Члан 11.
Стручним радом у дневном боравку обезбеђује се нарочито: ресоцијализација деце и омладине са поремећајима
у понашању, уз примену групних и индивидуалних облика
рада, помоћ у савладавању школских садржаја, корективно-педагошки рад, праћење здравственог и хигијенског
статуса, помоћ у организованом провођењу слободног
времена и сарадња са родитељима односно старатељима,
школом у којој се корисници образују, представницима
органа старатељства, и другим органима (судовима, тужилаштвом, МУП-ом).
Члан 12.
Услуга дневног боравка за децу и омладину са поремећајима
у понашању обухвата: исхрану, здравствену заштиту за
време трајања боравка, васпитно-образовни рад, културнозабавне и рекреативне активности према њиховим склоностима и способностима и саветодавно- терапијске услуге ради отклањања поремећаја у понашању, као и интензиван рад са малолетним учиниоцима кривичних дела којима
је од стране суда изречена васпитна мера појачаног надзора уз дневни боравак у одговарајућој установи за васпитавање
и образовање малолетника, у циљу њихове ресоцијализације
и успешног укључивања у друштвену средину.
Члан 13.
Услуга у дневном боравку организује се радним даном,
у две смене и то: прва смена од 8 до 13 часова и друга
смена од 13 до 19 часова.
Деца и омладина са поремећајима у понашању бораве
у дневном боравку у смени која им омогућава редовно
похађање школе и распоређују се у групе до 25 корисника.
Члан 14.
Деци и омладини са поремећајима у понашању се у
дневном боравку обезбеђује исхрана у складу са принципима здраве исхране у зависности од њиховог узраста.
Исхрана се организује кроз два оброка и то: доручак и
ручак или ручак и вечера, зависно од смене у којој деца и
омладина бораве у дневном боравку.
Оброци се утврђују у јеловнику који се саставља за период од месец дана, у складу са нормативима и стандардима исхране који се примењују на установе социјалне
заштите за смештај деце и омладине без родитељског
старања и деце и омладине са поремећајима у понашању.

II. МЕТОДОЛОГИЈА ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ
УСЛУГА ДНЕВНОГ БОРАВКА И УЧЕШЋЕ
КОРИСНИКА У ТРОШКОВИМА УСЛУГЕ
ДНЕВНОГ БОРАВКА
Члан 15.
Цена услуге дневног боравка, за кориснике из члана 1.
овог правилника, којима се дневни боравак обезбеђује у
установама и другим облицима организовања утврђеним

Члан 16.
Цену услуге дневног боравка, у укупном месечном износу чине:
- зараде запослених, социјални доприноси на терет
послодавца, накнаде трошкова превоза на посао и
са посла, и остала давања запосленима у складу са
прописима којима се уређују примања запослених у
области социјалне заштите;
- материјални трошкови за утрошену електричну енергију,
грејање, воду, одвођење отпадних вода, радио и
телевизијску претплату, накнаду за коришћење
грађевинског земљишта и екологију;
- средства за текуће поправке, одржавање и опремање;
- трошкови регистрације, трошкови горива и одржавања
возила;
- трошкови исхране корисника, материјал за радне
активности корисника и дидактички материјал, трошкови превоза корисника и њихових пратилаца и др;
- остали материјални и нематеријални трошкови
(канцеларијски материјал, санитарни преглед радника, средства за одржавање хигијене, средства за
заштитну одећу и обућу и др.);
- услуге образовања и усавршавања запослених, услуге комуникација, трошкови платног промета и банкарских услуга, као и других услуга.
Члан 17.
Цена услуге дневног боравка у месечном износу просечно по кориснику из члана 1. овог правилника, утврђује
се дељењем цене из члана 16. овог правилника са бројем
корисника, за пун капацитет дневног боравка.
Дневна цена услуге дневног боравка утврђује се дељењем
месечне цене просечно по кориснику из члана 1. овог правилника са просечним месечним бројем радних дана у
календарској години.
Цену услуге из става 1. овог члана утврђује Градско
веће Града Новог Сада.
Цена услуге дневног боравка мењаће се уколико се промене елементи цене из члана 16. овог правилника.
Члан 18.
Цена трошкова непопуњеног капацитета износи 60%
дневне цене услуге дневног боравка.
Члан 19.
Корисници из члана 1. овог правилника који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада не учествују
у трошковима услуге дневног боравка.
Корисници из члана 1. овог правилника који имају пребивалиште на територији друге општине могу да се смештају
у дневни боравак на територији Града Новог Сада, у складу са уговором између надлежних центара за социјални
рад и расположивим капацитетима.

198. страна – Број 11
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III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о нормативима и стандардима за обављање
делатности дневног боравка деце и омладине ометене у
развоју и деце и омладине са поремећајима у друштвеном
понашању и критеријумима и мерилима за утврђивање
цене програма рада дневног боравка („Службени лист Града Новог Сада“, број 8/04).
Члан 21.
Установе које пружају услуге дневног боравка деци и
омладини са сметњама у развоју и деци и омладини са
поремећајима у понашању, настављају рад у затеченим
условима у погледу простора и опреме, уколико имају
обезбеђен минимум стручног кадра утврђен овим правилником.
Обезбеђење средстава за пружање услуга дневног боравка у складу са условима и стандардима утврђеним овим
правилником, вршиће се према могућностима буџета Града Новог Сада.
Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а
примењиваће се од 1. јануара 2013. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-39/2013-II
28. фебруар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), а у вези са тачком III. Закључка Скупштине
Града Новог Сада, број: 020-38/2013-I од 22. фебруара
2013. године, Градско веће Града Новог Сада на 26. седници од 26. фебруара 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНОГ
ТЕЛА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ СКУПШТИНИ
ГРАДА НОВОГ САДА МОГУЋНОСТИ ЗА
ПОСТИЗАЊЕ СПОРАЗУМА О НАЧИНУ
РЕГУЛИСАЊА ЕВЕНТУАЛНИХ ОБАВЕЗА
ГРАДА НОВОГ САДА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ
ИЗ ПРЕСУДЕ ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ
СУДА У БЕОГРАДУ 2 ПЖ, 6028/12 ОД 31.
ЈАНУАРА 2013. ГОДИНЕ И УГОВОРА БРОЈ:
II-020-2/2006-770 ОД 8. МАЈА 2006. ГОДИНЕ
I. Образује се Радно тело за предлагање Скупштини
Града Новог Сада могућности за постизање споразума о
начину регулисања евентуалних обавеза Града Новог Са-

7. март 2013.

да које произилазе из Пресуде Привредног апелационог
суда у Беораду 2 ПЖ, 6028/12 од 31. јануара 2013. године
и Уговора број: II-020-2/2006-770 од 8. маја 2006. године (у
даљем тексту: Радно тело).
II. Задатак Радног тела је да:
- успостави контакт са овлашћеним представницима
АТП „Војводина“ у стечају из Новог Сада, у циљу
постизања консензуса о евентуалном одлагању принудног извршења Пресуде Привредног апелационог
суда у Београду 2 ПЖ, 6028/12 од 31. јануара 2013.
године, до доношења одлуке по ревизији;
- усмери преговоре у правцу свеобухватног решења и
постизања споразума о могућностима регулисања
евентуралних обавеза које следе из наведене пресуде и Уговора закљученог између Града Новог Сада
и АТП „Војводине“ АД Нови Сад, број: II-020-2/2006770 од 8. маја 2006. године;
- предложи Скупштини Града Новог Сада свеобухватна
решења у циљу одлагања принудног извршења Пресуде Привредног апелационог суда у Београду 2 ПЖ,
6028/12 од 31. јануара 2013. године, као и постизања
споразума о начину регулисања евентуалних обавеза
Града Новог Сада које произилазе из Пресуде Привредног апелационог суда у Београду 2 ПЖ, 6028/12
од 31. јануара 2013. године и Уговора број: II-0202/2006-770 од 8. маја 2006. године.
III. Радно тело има председника, заменика председника и седам чланова.
IV. У радно тело именују се:
За председника:
МИЛОШ ВУЧЕВИЋ, Градоначелник Града Новог Сада
За заменика председника
БОРКО ИЛИЋ, заменик Градоначелника Града Новог
Сада
За чланове:
1. m.Sc. НЕМАЊА ВУКЧЕВИЋ, члан Градског веће Града Новог Сада,
2. ДЕЈАН МАНДИЋ, члан Градског већа Града Новог
Сада,
3. МИЛАН ЂУРИЋ, члан Градског већа Града Новог
Сада,
4. ЛИДИЈА ЈАРАМАЗ ЛИСИЦА, Градски јавни правобранилац,
5. Проф. др МАРИЈАНА ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, професор на Правном факултету,
6. МИЛАН ЂУКИЋ, адвокат,
7. МИРОЈЕ ЈОВАНОВИЋ, адвокат.
V. Административне и стурчне послвое за Радно тело
обављаће Градско јавно правобранилаштво и Служба извршних органа Града Новог Сада.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2013-8/а
26. фебруар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

7. март 2013.
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На основу члана 27. Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројекат у култури који се финансирају
и суфинансирају из буџета Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12 и 25/12),
Градско веће Града Новог Сада на 26. седници од 28. фебруара 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ,
ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ
ОБЈЕКАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ
I. Разрешавају с дужности у Комисији за спровођење
поступка јавног конкурса за избор пројеката за суфинансирање
изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду
Новом Саду:
- Председник
1. МИОДРАГ МИШЉЕНОВИЋ
- Чланови:
2. КАТАРИНА ДОБРИЋ
3. ДУШАНКА ВЕСЕЛИНОВ
4. ЂУРАЂ ЈАКШИЋ
5. ЉИЉАНА ПОЛЗОВИЋ
II. У Комисију за спровођење поступка јавног конкурса
за избор пројеката за суфинансирање изградње, одржавања
и обнове верских објеката у Граду Новом Саду, именују се:

Градоначелник
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На основу члана 16. Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају
и суфинансирају из буџета Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12 и 25/12),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ
ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА
ИЗ ОБЛАСТИ ИЗДАВАЊА КЊИГА И
ЧАСОПИСА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И
ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА КОЈИ
ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У
ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И
ИЗДАВАШТВА
I. Разрешавају се дужности у Комисији за спровођење
јавног конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог
Сада за суфинансирање пројеката који представљају значајна
остварења из области издавања књига и часописа:
- председник:

- За председника:

1. ВЛАДИМИР КОПИЦЛ,

1. ЂОРЂЕ СРБУЛОВИЋ, дипл. историчар, конзерватор,
Завод за заштиту споменика културе Града Новог
Сада, Нови Сад

- заменик председника:

- За чланове:

- члан:

2. ЉИЉАНА ПОЛЗОВИЋ, дипл. инж. архитектуре, конзерватор, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад.

2. ЛАСЛО БЛАШКОВИЋ

3. МИРОСЛАВ МАТИЋ, дипл. правник, секретар, Завод
за заштиту споменика културе Града Новог Сада,
Нови Сад,

- члан:

4. ПАВЛЕ СТАНОЈЕВИЋ, историчар уметности.
5. ДУШАН МИЛАДИНОВИЋ, дипл. инж. архитектуре,
саветник директора за комерцијалне и инвестиционе
послове, Јавно предузеће спортски и пословни центар „Војводина“, Нови Сад.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-1/2013-48-II
28. фебруар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 11 – Страна 199.

ЂОРЂЕ ПИСАРЕВ

- заменик члана:
РАДОСЛАВ ПЕТКОВИЋ
3. ЂОРЂЕ РАНДЕЉ
- заменик члана:
АРПАД ВИЦКО
II. У Комисију за спровођење поступка јавног конкурса
за избор пројеката који представљају значајна остварења
у области књижевног стваралаштва и издаваштва, именују се:
- за председника:
1. НИКОЛА СТРАЈНИЋ, професор књижевности на
Филозофском факултету у Новом Саду, председник
Друштва књижевника Војводине, Нови Сад
- за заменика председника:
РАСТИСЛАВ ДУРМАН, књижевник, руководилац
одељења за развој програма РТВ-а
- за члана:
2. ВЛАДА ГВОЗДЕН, књижевни критичар, доцент на
Филозофском факултету, Нови Сад

200. страна – Број 11
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III. Доношењем овог решења, ставља се ван снаге Решење
о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за спровођење јавног
конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог Сада,
за суфинансирање пројеката који представљају значајна
остварења из области издавања књига и часописа, број:
6-1/2009-34-II од 26. јануара 2009. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

сини од 10%, а члановима и заменицима чланова у висини
од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку
Републичког органа надлежног за послове статистике, и
то под условом да нису чланови Градског већа Града Новог
Сада или запослени у градским управама.
Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних
седница.
V. Административне и стручне послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за културу.
VI. Доношењем овог решења, ставља се ван снаге Решење
о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса, за
доделу средстава из буџета Града Новог Сада за суфинансирање
реализације пројеката који представљају значајна остварења
у области издавања књига и часописа, број: 6-1/2009-33-II
од 19. јуна 2009. године.
VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2013-52-II
25. фебруар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2013-56-II
25. фебруар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 16. Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају
и суфинансирају из буџета Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12 и 25/12),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

На основу члана 5а Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката из области јавног
информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 34/10 и
33/11), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА КОЈИ
ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА
У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА
И ИЗДАВАШТВА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ИЗ
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА КОЈИ
СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА, А КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ
РАД ЈАВНИХ ГЛАСИЛА НА ЈЕЗИЦИМА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И ЕТНИЧКИХ
ЗАЈЕДНИЦА, КАО И НЕСМЕТАНО
КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЈАВНОМ
ИНФОРМИСАЊУ

- за заменика члана:
ТАТЈАНА ПИВНИЧКИ, професор српског језика и
књижевности, Матица српска, Нови Сад
- за члана:
3. ЈОВАН ЗИВЛАК, књижевник, потпредседник Друштва књижевника Војводине, Нови Сад
- за заменика члана:
СЛОБОДАН ВЛАДУШИЋ, доцент на одсеку за српски
језик и књижевност, Филозофски факултет, нови Сад.

I. Образује се Комисија за спровођење поступка јавног
конкурса за избор пројеката који представљају значајна
остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва (у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да спроведе поступак јавног конкурса за избор пројеката који представљају значајна остварења
у области књижевног стваралаштва и издаваштва, и да
Градској управи за културу достави извештај о спроведеном
поступку јавног конкурса.
III. Комисија има председника, заменика председника,
два члана и два заменика.
IV. Председнику, заменику председника, члановима и
заменицима чланова Комисије,за рад у Комисији припада
накнада, и то: председнику и заменику председника у ви-

I. Разрешавају се дужности у Комисији за спровођење
поступка јавног конкурса за избор пројеката из области
јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада, а којима се обезбеђује рад јавних гласила
на језицима националних мањина и етничких заједница,
као и несметано коришћење права особа са инвалидитетом
у јавном информисању:

7. март 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

- предсендик:
1. РАДОВАН ЈЕКНИЋ
- чланови:
2. КАРОЉ КОВАЧ
3. МИЛЕ РАНИН
4. СНЕЖАНА СРЕЋКОВ
5. МАРИЈА КУЛАЧИН
II. У Комисију за спровођење поступка јавног конкурса
за избор пројеката из области јавног информисања који се
суфинансирају из буџета Града Новог Сада, а којима се
обезбеђује рад јавних гласила на језицима националних
мањина и етничких заједница, као и несметано коришћење
права особа са инвалидитетом у јавном информисању,
именују се:
- за председника:
1. МИЛОРАД ДУЈАКОВИЋ, новинар у WEB редакцији
РТВ, Нови Сад,
- за чланове:
2. БОЈАН ПАНАОТОВИЋ, новинар, дипл. социолог, ЈКП
„Информатика“, Нови Сад,
3. МЛАДЕН БУЛАТ, новинар, председник Друштва новинара Војводине, нови Сад,
4. НАТАЛИЈА ЦАЈИЋ, новинар, в.д. главног и одговорног уредника на „Новосадској телевизији“ и
5. БРАНКО РАДУН, новинар, политички аналитичар.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2013-45-II
25. фебруар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 7. Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају
и суфинансирају из буџета Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12 и 25/12),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ,
КАО И ПРОЈЕКАТА УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО
СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У
КУЛТУРИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. Образује се Комисија за спровођење поступка јавног
конкурса за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија).

Број 11 – Страна 201.

II. Задатак Комисије је да спроведе поступак јавног конкурса за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада, и да Градској управи за културу
достави извештај о спроведеном поступку јавног конкурса.
III. Комисија има председника и осам чланова.
IV. Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији
припада накнада, и то: председнику у висини од 10%, а
члановима у висини од 5% од просечне месечне зараде
по запосленом у Републици Србији, према последњем
објављеном податку Републичког органа надлежног за послове статистике, и то под условима да нису чланови Градског већа Града Новог Сада или запослени у градским
управама.
Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних
седница.
V. Административне и стручне послвое за потребе
Комисије обављаће Градска управа за културу.
VI. Доношењем овог решења, ставља се ван снаге Решење
о образовању Комисије за спровођење поступка јавног
конкурса, за избор пројеката који својим квалитетом доприносе афирмацији уметничког и културног стваралаштва
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 3/08, 27/09 и 10/10).
VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2013-55-II
25. фебруар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 7. Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају
и суфинансирају из буџета Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12 и 25/12),
Градоначленик Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ ДОПРИНОСЕ
АФИРМАЦИЈИ УМЕТНИЧКОГ И КУЛТУРНОГ
СТВАРАЛАШТВА И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ,
КАО И ПРОЈЕКАТА УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО
СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У
КУЛТУРИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. Разрешавају се дужности у Комисији за спровођење
поступка јавног конкурса за избор пројеката који својим

202. страна – Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

квалитетом доприносе афирмацији уметничког и културног
стваралаштва.
- председник:
1. МАРИЈА ВРЕБАЛОВ
- чланови:
2. НЕНАД ОСТОЈИЋ
3. СЛОБОДАН НИНКОВИЋ
4. АНА ХРЋАН ЛЕСКОВАЦ
5. АЛЕКСАНДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ
6. СИЛАРД АНТАЛ
7. ЛАСЛО БЛАШКОВИЋ
8. Мр МИЛОШ ВУЈАНОВИЋ
9. Мр РАДМИЛА РАКИН МАРТИНОВИЋ
II. У Комисију за спровођење поступка јавног конкурса
за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких,
односно стручних и научних истраживања у култури Града
Новог Сада, именују се:
- за председника:
1. СУНЧИЦА МАРКОВИЋ, председница Савета за културу Скупштине Града Новог Сада,
- за чланове:
2. ГОРДАНА ЂУРЂЕВИЋ ДИМИЋ, драмска уметница,
Српско народно позориште, Нови Сад
3. ДРЕНКА ДОБРОСАВЉЕВИЋ, уредница емисије
„Дијалог културе“, РУВ –РТВ Радио Нови Сад
4. МИЛИЈАНА ЛАЗОВИЋ, сарадник у настави на Академији
ликовних уметности, Нови Сад
5. РАНКА СРДИЋ МИЛИЋ, заменик председника Удружења
Друштво књижевника Крајине
6. КАТА ЂАРМАТИ, уметнички директор, Новосадско
позориште
7. ТАТЈАНА ВУКАДИНОВИЋ, директор, Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад
8. ЈУЛИЈАНА СТОЈСАВЉЕВИЋ, кустос, спомен збирка Павла Бељанског, Нови Сад
9. Мр РАДМИЛА РАКИН МАРТИНОВИЋ, директорка
Музичке школе „Исидор Бајић“, Нови Сад.
III. Доношењем овог решења, ставља се ван снаге Решење
о именовању председника и чланова Комисије за спровођење
поступка јавног конкурса за избор пројеката који својим
квалитетом доприносе афирмацији уметничког и културног
стваралаштва, број: 6-1/2010-661-II од 15. марта 2010. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2013-50-II
25. фебруар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

7. март 2013.
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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

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „REC“ – „RENEWABLE ENERGY IN CITIES“
I. Овим решењем образује се Пројектни тим за реализацију
пројекта „REC“ – „Renewable Energy In Cities“ (у даљем
тексту: Пројектни тим).
II. Задатак Пројектног тима је да спроводи све неопходне активности у циљу благовремене и правилне реализације
пројекта „REC“ – „Renewable Energy In Cities“ (у даљем
тексту: Пројекат).
III. Пројектни тим има: менаџера Пројекта, асистента на
Пројекту и координатора за енергетске системе.
IV. У реализацији Пројекта менаџер пројекта учествује
са 50% радног времена, асистент на пројекту са 50% радног времена и координатор за енергетске системе са 25%
радног времена.
V. Пројектни тим подноси Градоначелнику Града Новог
Сада периодичне извештаје о активностима на реализацији
Пројекта.
VI. Стручне, административне и техничке послове за
потребе Пројектног тима, обављаће Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада.
VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-1/2013-184-II
26. фебруар 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 СДада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
„REC“ – „RENEWABLE ENERGY IN CITIES“
I. У Пројектни тим за реализацију Пројекта „REC“ –
„Renewable Energy In Cities“, именују се:

7. март 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

1. мр ДРАГИЦА БРАНКОВИЋ – менаџер Пројекта, Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада,
2. БРАНИСЛАВ БАНДИЋ – асистент на Пројекту, Агенција
за енергетику и
3. АЛЕКСАНДАР ДЕЦ – координатор за енергетске системе, Градска управа за заштиту животне средине Града
Новог Сада.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-1/2013-185-II
26. фебруар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 45. став 1. Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр 38/11 и 10/12), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАДА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ
КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У 2013. ГОДИНИ
I. Утврђују се средства из буџета Града Новог Сада за
реализацију програма рада и појединачних програма којима
се развија солидарност међу људима, организују различити облици међусобне помоћи грађана и спроводе програми помоћи деци, особама са инвалидитетом, старим и
немоћним лицима, са територији Града, у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима
територијалне аутономије и локалне самоуправе, које
реализује Црвени крст Новог Сада – Градска организација
(у даљем тексту: Црвени крст), у 2013. години, у укупном
износу од 53.588.000,00 динара и то:
1. у износу од 6.360.000,00 динара, за реализацију програма рада који Црвени крст обавља на територији Града
Новог Сада у вршењу јавних овлашћења,
2. у укупном износу од 47.228.000,00 динара, за реализацију
програма које Црвени крст у континуитету више година
реализује за потребе Града Новог Сада и то:
- 22.600.000,00 динара, за програм „Кухиње за
социјално угрожена лица“,
- 12.000.000,00 динара, за програм „Подела помоћи за
директно ублажавање сиромаштва социјално угроженим грађанима и други видови помоћи грађанима и
установама у ванредним ситуацијама“,

Број 11 – Страна 203.

- 9.000.000,00 динара за програм „Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне
потребе“,
- 2.988.000,00 динара, за програм ”Програм и и активности за старе”,
- 640.000,00 динара, за програм „Помоћ за избеглице,
расељене и повратнике из иностранства“.
II. Средства из тачке I. подтачка 1. и 2, овог програма
преносе се на основу уговора који са Црвеним крстом, за
прогам рада и сваки појединачни програм, закључује начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту.
III. Надзор над реализацијом овог програма спроводиће
Градска управа за социјалну и дечију заштиту, а Црвени
крст ће доставити извештај о реализацији појединачних
програма у роковима предвиђеним уговором из тачке III.
овог решења.
IV. Износи средстава за појединачне програме из тачке
I. подтачка 1. и 2, овог програма могу се умањити уколико
се приходи буџета Града Новог Сада не остварују у планираном обиму.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-33/2013-II
27. фебруар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11 и 93/12) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету
Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, број 55/12), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, број 55/12) за раздео 09, главу 09.01- ГРАДСКА
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, са позиције
буџета 270, економска класификација 499. Средства резерве - Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода
и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије
за 2013. годину, са позиције 270.01.02. одобравају се средства у укупном износу од:
1.000,00 динара
(једнахиљададинара00/100)
на име уплате основног капитала у новчаном износу
јавним и јавним комуналним предузећима.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
следећим корисницима на нове позиције буџета, у следећим
износима у динарима:
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Екон.
Позиција
класифибуџета
кација

04

621

600,00
600,00
600,00

621

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Друмски саобраћај
Набавка домаће финансијске имовине

200,00
200,00
200,00

621

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ
ПОСЛОВЕ
Остале опште услуге
Набавка домаће финансијске имовине

100,00
100,00

621

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
Услуге рекреације и спорта
Набавка домаће финансијске имовине

100,00
100,00
100,00

620

05
05.01
451
152_1
06
06.01
133
167_1
13
13.01
810
369_1

Износ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Развој заједнице
Набавка домаће финансијске имовине

04.01
105__1

Корисник

7. март 2013.

3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије,
- Градска управа за комуналне послове,
- Градска управа за саобраћај и путеве,
- Градска управа за урбанизам и стамбене послове и
- Градска управа за спорт и омладину.
4. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одељењу за буџет,
- Градској управи за комуналне послове,
- Градској управи за саобраћај и путеве,
- Градској управи за урбанизам и стамбене послове и
- Градској управи за спорт и омладину.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-4/2013-II
22. фебруар 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

100,00
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На основу члана 15. Правилника о начину и поступку
доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите („Службени лист Града Новог Сада“, бро 10/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ ПРОЦЕНУ И ИЗБОР
ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ
ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
1. У решењу о образовању Комисије за стручну процену и избор програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите („Службени лист Града Новог
Сада“, број 17/10), у тачки 3. речи „шест чланова“, замењују
се речима „десет чланова“.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-47/2010-II
1. март 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

7. март 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. РАДМИЛА РАКОВИЋ, дипломирани инжењер технологије
поставља се за помоћника начелника за област заштите
животне средине у Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада од 11. марта 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2013-154-II
5. март 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДИЈАНА НИНКОВ, дипломирани инжењер архитетктуре, разрешава се дужности помоћника начелника Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог
Сада, почев од 5. марта 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 40-1/2012-1779-1-II
5. март 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Број 11 – Страна 205.

управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, почев од 6. марта 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 40-1/2012-1779-II
5. март 2013. 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 Сда“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11 и 38/12)
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ
ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА
I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 54/12 и 6/12), у тачки III. подтачка 9. се мења и
гласи:
„9. на Булевару ослобођења, од Улице Новосадског сајма
до Улице Максима Горког, са 314 паркин-места, према
Пројектима број 7328 и 7329 од 11. фебруара 2013. године,
који је израдио Завод,“.
У тачки IV. подтачке 1, 13, 22, 44. и 60. се мењају и
гласе:
„1. у Улици Мирослава Антића, са 73 паркинг-места,
према Пројектима број 1511 од 21. априла 2003. године и
3704 од 27. јуна 2008. године, које је израдио Завод, и
Пројекту број ПС0237 из јануара 2013. године, који је израдио Паркинг сервис“,
„13. у Улици Петра Драпшина, са 109 паркинг-места,
према пројектима број 2184 од 19. маја 2005. године и 7339
од 18. фебруара 2013. године, које је израдио Завод, и
ПС0122 из априла 2006. године, који је израдио Паркинг
сервис,“,

РЕШЕЊЕ

„22. у Улици Васе Стајића, са 198 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0105-02 из јануара 2013. године, који је
израдио Паркинг сервис,“,

1. МАРИЦА МИЛИНКОВИЋ, дипломирани инжењер
грађевине, поставља се за помоћника начелника Градске

„44. у Улици Арсе Теодоровића, са 25 паркинг-места,
према Пројекту број 7324 из фебруара 2013. године, који
је израдио Завод,“ и
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„60. у Улици Ђуре Јакшића, са 24 паркинг-места, према
Пројектима број 6787 из јуна 2012. године и 7318 из фебруара 2013. године, који је израдио Завод,“.
У тачки IV. после подтчке 85, уместо тачке се пише зарез и додају се тачке 86. и 87. које гласе:
„86. на платоу између Стадиона „Карађорђе“ и Спортског
центра „Војводина“, са 35 паркинг-места, према Пројекту
број 5023 од 20. маја 2010. године, који је израдио Завод
и“,
„87. на Тргу галерија, са 48 паркинг-места, према Пројекту
број ПС0237 од 28. јануара 2013. године, који је израдио
Паркинг сервис.“.
У тачки V. подтачка 2. се мења и гласи:
„2. на платоу између Стадиона „Карађорђе“ и Спортског
центра „Војводина“, са 66 паркинг-места, према Пројекту
број 2376 од 5. октобра 2005. године, који је израдио Завод,
и Пројекту ПС0158 из априла 2010. године, који је израдио
Паркинг сервис,“.
У тачки VI. подтачка 1. се мења и гласи:
„1. на Тргу галерија, са 58 паркинг-места, према Пројекту
број ПС0238 од 12. фебруара 2013. године, који је израдио
Паркинг сервис и“.
II. Налаже се јавном комуналном педузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад да:
- паркиралиште уреди, опреми и постави саобраћајну
сигнализацију у складу са саобраћајним пројектима и
- да путем средстава јавног информисања обавести
учеснике у саобраћају о условима и могућностима за
коришћење паркиралишта.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог решења
врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом
Саду (у даљем тексту: Завод).
IV. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 15. март 2013. 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-34-797/2013
1. март 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, 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 и
91/10-испр.) и члана 11. став 1. алинеја 12. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градска
управа за заштиту животне средине доноси

7. март 2013.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ СТАБЛИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА ЗА
2013. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм управљања заштићеним
стаблима на територији Новог Сада за 2013. годину за
споменике природе: „Копривић у центру Новог Сада“, „Амерички платан на Сајлову“, ”Јаворисни платан у Новом Саду“, „Дуд на Ченејском салашу“, „Амерички платан у Футогу“ и „Платан у дворишту Основне школе „Милош Црњански“,
који је донео Управни одбор Јавног комуналног предузећа
„Градско зеленило“ Нови Сад, на својој 16. седници, одржаној
31. јануара 2013. године, а у циљу остваривања Плана
управљања заштићеним стаблима на територији Новог
Сада за период од 2012. до 2021. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење
Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм управљања заштићеним стаблима на
територији Новог Сада за 2013. годину садржан је у члану
54. став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.), којим је
утврђено да се планови управљања заштићеним подлручјем
остварују годишњим програмима управљања на које сагласност даје орган надлежан за послове заштите животне
средине јединице локалне самоуправе и у члану 11. став
1. алинеја 12. Одлуке о градским управама Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10 и 60/10) где је дефинисано 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 „Јаворисни платан 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) у циљу очувања њихове
вредности која се огледа у реткости врсте 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 зеленило“ Нови Сад.
Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови
Сад, као Управљач заштићеним стаблима на територији
Новог Сада, сачинило је јединствен Програм управљања
заштићеним стаблима на територији Града Новог Сада за

7. март 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

2013. годину и доставило га Градској управи за заштиту
животне средине, на сагласност.
У поступку разматрања достављеног Програма управљања
заштићеним стаблима на територији Новог Сада за 2013.
годину утврђено је да је исти усклађен са Планом управљања
заштићеним стаблима на територији Новог Сада за период од 2012. до 2021. године, а да су планиране активности
у 2013. години у функцији очувања, унапређења и промовисања
заштићених 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
самоуправе, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског
завода за заштиту природе, као стручне организације, који
је закључио да се на исти може дати сагласност.
Потребна средства за реализацију програмских активности 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-501-2/2013-4
26. фебруар 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Маринела Загорац, с.р.
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На основу члана 54. став 4. Закона о заштити природе
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10 и
91/10-испр.) и члана 11. став 1. алинеја 12. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градска
управа за заштиту животне средине доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
УПРАВЉАЊА ПАРКОМ ПРИРОДЕ
„БЕГЕЧКА ЈАМА“ ЗА 2013. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм управљања Парком
природе „Бегечка јама“ за 2013. годину, који је донео директор ДТД Рибарство ДОО Бачки Јарак, дана 11. децембра 2012. године, а у циљу остваривања Плана управљања
парком природе „Бегечка јама“ за период од 2010. до 2019.
године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење
Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм управљања Парком природе „Бегечка
јама“ за 2012. годину садржан је у члану 54. став 4. Закона
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о заштити природе („Службени гласник Репбулике Србије“,
бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.), којим је утврђено да се планови управљања заштићеним подручјем остварују годишњим
програмима управљања на које сагласност даје орган надлежан за послове заштите животне средине јединице локалне самоуправе и у члану 11. став 1. алинеја 12. Одлуке
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10)
где је дефинисано 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 на XXXII седници одржаној
8. децембра 1999. године, донела Одлуку о заштити Парка природе „Бегечка јама“ („Службени лист Града Новог
Сада“, број 14/99), а ради очувања биотопа који су у нестајању
и за њих везаних животних заједница.
Истом одлуком утврђени су режими заштите и прописане мере заштите које доприносе очувању и унапређењу
заштићеног подручја, а управљање Парком природе „Бегечка јама“ поверено је ДТД Рибарство ДОО Бачки јарак.
Полазећи од члана 54. став 4. Закона којим је утврђено
да се планови управљања заштићеним подручјем остварују
годишњим програмима управљања на које сагласност даје
орган надлежан за послове заштите животне средине
јединице локалне самоуправе, ДТД Рибарство ДОО Бачки
Јарак, као Управљач Парка природе „Бегечка јама“, сачинило је Програм управљања Парком природе „Бегечка јама“
за 2013. годину и доставило га Градској управи за заштиту
животне средине, на сагласност.
У поступку разматрања достављеног Програма управљања
парком природе „Бегечка јама“ за 2013. годину утврђено
је да је исти усклађен са Планом управљања Парком природе „Бегечка јама“ за период од 2010. до 2019. године и
Одлуком о заштити Парка природе „Бегечка јама“, а да су
планиране активности у 2013. години у функцији очувања,
унапређења, промовисања и мудрог коришћења овог
заштићеног подручја.
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
самоуправе, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског
завода за заштиту природе, као стручне организације, који
је закључио да се на исти може дати сагласност.
Потребна средства за реализацију програмских активности 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-501-2/2013-6
4. март 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Маринела Загорац, с.р.
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Агенција за енергетику
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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 7. седници одржаној 28. фебруара
2013. године, донео је

ОДЛУКУ
О ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА
ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЛИЦЕНЦЕ
ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ
ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Вредност коефицијента за обрачун висине накнаде
за лиценце за обављање енергетских делатности за 2013.
годину износи 37.523,24 динара.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА
Управни одбор
Број: II-020-9/2013-26-4
28. фебруар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Саша Малбашић, с.р.

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД

5
На основу члана 33. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), председник Скупштине Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ „ВЕТЕРНИК“
1. Расписују се избори за чланове Савета и Надзорног
одбора Месне заједнице „Ветерник“ за 24. март 2013. године од 07:00 до 20:00 часова.
2. Избори ће се организовати и спровести у складу са
Одлуком о месним заједницама и Статутом Месне заједнице
„Ветерник“, а изборне радње почињу да теку од 26. фебруара 2013. године.

7. март 2013.

3. Рок за подношење предлога, за кандидате за чланове Савета и Надзорног одбора Месне заједнице „Ветерник“,
истиче 18. марта 2013. године у 15:30 часова.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“ и на огласној табли Месне заједнице „Ветерник“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2013-156-I
25. фебруар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

6
На основу члана 33. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), председник Скупштине Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА „БОШКО БУХА“, „ЛИМАН III“ И
„НИКОЛА ТЕСЛА – ТЕЛЕП“
1. Расписују се избори за чланове Савета и Надзорног
одбора месних заједница „Бошко Буха“, „Лиман III“ и „Никола Тесла – Телеп“ за 7. април 2013. године од 07:00 до
20:00 часова.
2. Избори ће се организовати и спровести у складу са
Одлуком о месним заједницама и статутутима месних
заједница „Бошко Буха“, „Лиман III“ и „Никола Тесла – Телеп“, а изборне радње почињу да теку од 5. марта 2013.
године.
3. Рок за подношење предлога, за кандидате за чланове Савета и Надзорног одбора месних заједница „Бошко
Буха“, „Лиман III“ и „Никола Тесла – Телеп“, истиче 1. априла 2013. године у 15:30 часова.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“ и на огласним таблама месних заједница „Бошко
Буха“, „Лиман III“ и „Никола Тесла – Телеп“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2013-253-I
4. март 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

7. март 2013.
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ГРАДСКА ОПШТИНА ПЕТРОВАРАДИН

„Лединци“, а изборне радње почињу да теку од 26. фебруара 2013. године.

1

3. Рок за подношење предлога за кандидате за чланове
Савета и Надзорног одбора Месне заједнице „Лединци“,
истиче 18. марта 2013. године у 15:30 часова.

На основу члана 33. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), председник Скупштине Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ „ЛЕДИНЦИ“
1. Расписују се избори за чланове Савета и Надзорног
одбора Месне заједнице „Лединци“ за 24. март 2013. године од 07:00 до 20:00 часова.
2. Избори ће се организовати и спровести у складу са
Одлуком о месним заједницама и Статутом Месне заједнице

4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“ и на огласној табли Месне заједнице „Лединци“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2013-158-I
25. фебруар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

159

160

Правилник о условима и стандардима
за пружање услуге дневног боравка деци и омладини са сметњама у развоју
и деци и омладини са поремећајима у
понашању, методологији формирања
цене услуге дневног боравка и учешћу
корисника у трошковима услуге дневног
боравка

Страна

Градоначелник
161

Градско веће

158

Предмет

195

Решење о образовању и именовању
Радног тела за предлагање Скупштини
Града Новог Сада могућности за постизање споразума о начину регулисања
евентуалних обавеза Града Новог Сада
које произилазе из пресуде привредног
Апелационог суда у Београду 2 пж,
6028/12 од 31. јануара 2013. године
и Уговора број: II-020-2/2006-770 од
8. маја 2006. године

198

Решење о разрешењу и именовању
председника и чланова Комисије за
спровођење поступка јавног конкурса
за избор пројеката за суфинансирање
изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду

199

162

163

Решење о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за спровођење јавног конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог Сада
за суфинансирање пројеката који
представљају значајна остварења
из области издавања књига и часописа и именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за избор
пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног
стваралаштва и издаваштва

199

Решење о образовању Комисије за
спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и
издаваштва

200

Решење о разрешењу и именовању
председника и чланова комисије за
спровођење поступка јавног конкурса
за избор пројеката из области јавног
информисања који се суфинансирају
из буџета Града Новог Сада, а којима се обезбеђује рад јавних гласила
на језицима националних мањина и
етничких заједница, као и несметано
коришћење права особа са инвалидитетом у јавном информисању

200

210. страна – Број 11
Рег. бр.
164

165

166

167

168

169
170

171

172

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Предмет

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за избор
пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних
истраживања у култури Града Новог
Сада

Страна Рег. бр.
173

201

Решење о разрешењу председника и
чланова комисије за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката
који својим квалитетом доприносе афирмацији уметничког и културног стваралаштва и именовању председника и
чланова Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката
у култури, као и пројеката уметничких,
односно стручних и научних истраживања у култури Града Новог Сада

201

Решење о образовању Пројектног тима
за реализацију пројекта „REC“ – „Renewable Energy In Cities“

202

Решење о именовању Пројектног тима
за реализацију пројекта „REC“ – „Renewable Energy In Cities“

202

Решење о утврђивању износа средстава
из буџета Града Новог Сада за реализацију Програма рада и појединачних програма Црвеног крста Новог Сада – Градске
организације у 2013. години
Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
Решење о измени решења о образовању Комисије за стручну процену и избор
програма којима се обезбеђују посебни
облици социјалне заштите
Решење о постављењу помоћника начелника за област заштите животне средине у Градској управи за заштиту животне средине Града Новог Сада (Радмила
Раковић)
Решење о разрешењу дужности помоћника начелника Градске управе за
урбанизам и стамбене послове Града
Новог Сада (Дијана Нинков)

7. март 2013.
Предмет

Страна

Решење о постављењу помоћника начелника Градске управе за урбанизам
и стамбене послове Града Новог Сада
(Марица Милинковић)

205

Градска управа за саобраћај и путеве

174

Решење о измени и допуни Решења о
одређивању посебних паркиралишта
на територији Града Новог Сада

205

Градска управа за заштиту животне средине

175

176

Решење о давању сагласности на
Програм управљања заштићеним
стаблима на територији Новог Сада
за 2013. годину

206

Решење о давању сагласности на
Програм управљања Парком природе
„Бегечка јама“ за 2013. годину

207

Агенција за енергетику
177
203

Одлука о вредности коефицијента за
обрачун висине накнаде за лиценце
за обављање енергетских делатности
за 2013. годину

208

203
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД
5
204
6

Одлука о расписивању избора за
чланове Савета и Надзорног одбора
Месне заједнице „Ветерник“

208

Одлука о расписивању избора за
чланове Савета и Надзорног одбора
месних заједница „Бошко Буха“,
„Лиман III“ и „Никола Тесла – Телеп“

208

205
ГРАДСКА ОПШТИНА ПЕТРОВАРАДИН
1
205

Одлука о расписивању избора за
чланове Савета и Надзорног одбора
Месне заједнице „Лединци“

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

209

