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НОВИ САД, 15. мај 2013.

примерак 60,00 динара

17. спортске патике;

ГРАД НОВИ САД

18. рукавице (мушке и женске);
19. кишни мантил (кабаница);

Скупштина

20. џемпер;
21. светлоодбојни прслук.“
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На основу члана 39. став 3. Закона о комуналној полицији
(„Службени гласник Републике Србије“, број 51/09) и члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада, по претходно прибављеној
сагласности Мистра регионалног развоја и локалне самоуправе број: 352-00-00001/2013-04 од 22. марта 2013 године, на XIV седници 15. маја 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УНИФОРМИ
И ОЗНАКАМА НА УНИФОРМИ
КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА
Члан 1.
У Одлуци о униформи и ознакама на униформи комуналних полицајаца („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 25/10 и 44/11), члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.
Делови основне униформе су:
1. качкет летњи;
2. качкет зимски;
3. поткапа;
4. панталоне летње (мушког и женског кроја);
5. панталоне зимске са термо улошком (мушког и женског
кроја);
6. панталоне летње кратке;
7. опасач са подопасачем;
8. кошуља дугих рукава;
9. кошуља кратких рукава;
10. мајица дугих рукава;
11. мајица кратких рукава;
12. мајица летња кратких рукава са класичном крагном
(поло мајица);
13. јакна са поставом, крагном на скидање и капуљачом;
14. чарапе зимске и летње (мушке и женске) и назувци;
15. чизме;
16. ципеле плитке (мушке и женске);

Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
„Члан 4.
Делови основне униформе комуналног полицајца су
следећег изгледа:
1. качкет летњи је црне боје, округлог облика, израђен
од природног материјала и са машински извезеним грбом
Града на чеоном делу,
2. качкет зимски је црне боје, округлог облика са заштитом за уши и задњи део врата израђен од природног
материјала и са машински извезеним грбом Града на
чеоном делу,
3. поткапа је црне боје, израђена од одговарајућег
материјала прилагођеног за лице,
4. панталоне летње су израђене од мешавине природног и синтетичког материјала, тамно зелене боје, тактичког мушког и женског кроја, око појаса са потребним бројем
држача за каиш ширине 50 мм, ојачањем на седалном
делу, прилагодљивим обимом појаса, испод појаса са
урезаним џеповима са леве и десне стране, џеповима на
ногавицама са леве и десне стране и џепом са преклопом
на задњој страни који се закопчавају дрикерима, са ногавицама без манжета, а на крајевима доњег дела ногавица
са унутрашње стране је тунел са траком за затезање,
5. панталоне зимске су израђене од мешавине природног и синтетичког материјала, тамно зелене боје, тактичког мушког и женског кроја, око појаса са потребним
бројем држача за каиш ширине 50 мм, ојачањем на седалном делу, прилагодљивим обимом појаса, испод појаса
са урезаним џеповима са леве и десне стране, џеповима
на ногавицама са леве и десне стране и џепом са преклопом на задњој страни који се закопчавају дрикерима,
са ногавицама без манжета, а на крајевима доњег дела
ногавица са унутрашње стране је тунел са траком за
затезање, еластична трака за причвршћивање ногавица
испод стопала са могућношћу скидања и са посебно кројеним
термо улошком који се причвршћује за панталоне са
унутрашње стране,
6. панталоне летње кратке су израђене од мешавине
природног и синтетичког материјала, тамно зелене боје,
уобичајеног мушког и женског кроја, око појаса са потребним бројем држача за каиш, ширине 50 мм, прилагодљивим
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обимом појаса, испод појаса, са урезаним џеповима са
леве и десне стране,
7. опасач са подопасачем је црне боје, израђен од
балистичког платна,
8. кошуља дугих рукава израђена је од природног
материјала, светло сиве боје, закопчава се пластичним
дугмадима који су светло сиве боје, крагна је класичног
кроја, два нашивена џепа са преклопом су у висини груди
који се закопчавају дугмадима, изнад левог џепа има нашивену подлогу за значку комуналне полиције, а изнад
десног џепа подлогу за идентификациону плочицу, на
раменима су еполете тамно зелене боје пришивене код
рукава, а закопчавају се дугметом тамно зелене боје према крагни, на леђима у висини струка налазе се два затезача са рупицама и четири дугмета, а на оба рукава
испод рамена пришивена је чичак трака за ознаку „ГРАД
НОВИ САД- КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“,
9. кошуља кратких рукава израђена је према опису под
тачком 8. овог члана,
10. мајица дугих рукава је тамно зелене боје класичног
облика, прилагођена за ношење испод кошуље кратких
рукава, израђена од памучне тканине, с тим што је округли изрез око врата израђен од двоструке тканине ојачане
еластичним нитима (ликром),
11. мајица кратких рукава је израђена као мајица под
тачком 10. овог члана, прилагођена за ношење испод
кошуље са дугим рукавима,
12. мајица летња кратких рукава са класичном крагном
(поло мајица), израђена је од природног материјала, светло сиве боје, закопчава се пластичним дугмадима који су
светло сиве боје, крагна је класичног кроја, на левој страни груди има нашивену подлогу за значку комуналне полиције,
а на десној страни груди подлогу за идентификациону
плочицу, на оба рукава испод рамена пришивена је чичак
трака за ознаку „ГРАД НОВИ САД – КОМУНАЛНА
ПОЛИЦИЈА“, а на леђима има натпис „КОМУНАЛНА
ПОЛИЦИЈА“,
13. јакна са поставом, крагном на скидање и капуљачом
и заштитом од ветра на појасу израђена је од синтетичког
водонепропусног, ветронепропусног и паропропусног
материјала тамно зелене боје, закопчава се патент затврачем и дрикерима, на предњој страни у горњем делу
има два нашивена џепа са преклопом који се причвршћује
дрикером, у доњем делу има два џепа са преклопом који
се причвршћује дрикерима, доњи џепови садрже џеп у
џепу са приступом с горње стран испод преклопа, у левом
горњем делу јакне у висини груди је подлога за значку
комуналне полиције, подлога за ношење ручне радио
станице, а у десном горњем делу у истој висини је подлога за идентификациону плочицу, на леђној страни испод
раменог појаса је натпис „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“, рукави су из два дела са нашивеном манжетном која се
закопчава чичак траком, на оба рукава испод рамена
пришивена је чичак трака за ознаку „ГРАД НОВИ САД –
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“, крагна је класична, позади са
прорезом за смештај капуљаче која се причвршћује, на
унутрашњој страни јакне са предње стране је патент затварач којим се причвршћује уложак, са леве и десне
унутрашње стране су по два џепа и џеп за радио станицу
или телефон,
14. чарапе зимске и летње (мушке и женске) и назувци
су памучне, црне боје,
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15. чизме, висине око 230 мм, израђене су од хидрофобиране коже црне боје са клима мембраном, делови
коже спајају се шивењем, штепови су заштићени од продора воде и агресивних честица, чизма има гумени ђон
исте боје као и горњиште, горњи део ципеле израђен је
тако да се ципела у потпуности затвара, горњи део и
међуђон спојени шивањем, а међуђон и ђон су спојени
лепљењем,
16. ципеле плитке (мушке и женске) су црне боје, модерног кроја и на везивање, израђене од хидрофобиране
коже, делови коже спајају се шивењем, штепови су заштићени од продора воде и агресивних честица, ципела има
гумени ђон исте боје као и горњиште, а горњи део ципеле
се лепи за ђон ципеле,
17. спортске патике су црне боје, на везивање, модел
намењен за трчање, израђене од комбинованог материјала,
спојене шивањем и лепљењем,
18. рукавице (мушке и женске) су црне боје, израђене
од комбинованог материјала, ојачане на длановима, касичног кроја са прстима,
19. кишни мантил (кабаница) је тамно зелене боје с
капуљачом, израђен од гумиране тканине, са обе стране
закопчава се дрикерима, у спољашњој ивици капуљаче је
тунел са траком за затезање, на оба рукава испод рамена
ушивена је ознака „ГРАД НОВИ САД – КОМУНАЛНА
ПОЛИЦИЈА“, а на задњој страни ознака „КОМУНАЛНА
ПОЛИЦИЈА“,
20. џемпер је црне боје, израђује се од предива у
комбинацији вуна/акрил, има полурол крагну која се затвара патент затварачем (зипом) укупне дужине 30 цм,
има ојачање од памучно-синтетичке тканине у пределу
рамена и на лактовима рукава, на левом и десном рукаву
у висини рамена нашивен је машински извезен полулучни
натпис „ГРАД НОВИ САД – КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“ у
два реда, при чему је натпис на левом рукаву урађен у
латиничном, а на десном рукаву у ћириличном писму,
натпис се израђује на тамно зеленој подлози са лед сивом
бојом конца за вез,
21. светлоодбојни прслук је жуте боје, израђен од вештачког материјала са две попречне траке које рефлектују
светлост у висини струка целим обимом прслука, по једном
усправном траком која рефлектује светлост преко оба
рамена и рефлективним натписом „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“
на леђима, закопчава се патент затварачем са предње
стране.“
Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
„Члан 7.
Делови основне униформе задужују се у одређеној
количини и роковима употребе, и то:
1. качкет летњи, 2 ком., 2 године;
2. качкет зимски, 2 ком., 2 године;
3. поткапа, 2 ком., 2 године;
4. панталоне летње (мушког и женског кроја), 3 пара,
1 година;
5. панталоне зимске (мушког и женског кроја), 2 пара,
1 година;
6. панталоне летње кратке, 2 пара, 1 година;

15. мај 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

7. опасач са подопасачем, 1 ком., 5 година;
8. кошуља дугих рукова, 5 ком., 1 година;
9. кошуља кратких рукава, 7 ком., 1година;
10. мајица дугих рукава, 5 ком., 1 година;

Члан 10.
У члану 18. став 1. речи: „100 х 30 мм“ замењују се
речима: „60 х 20 мм“, а речи: „и име“ бришу се.
У ставу 2. после речи: „јакни“ додају се речи: „и џемперу“.

11. мајица кртких рукава, 10 ком., 1 година;
12. мајица летња кратких рукава са класичном крагном
(поло мајица), 5 ком., 1 година;
13. јакна са поставом, крагном на скидање и капуљачом,
1 ком., 2 године;
14. чарапе зимске и летње, 15 пари летњих и 10 пари
зимских, 1 година; назувци, 5 пари, 1 година;
15. чизме, 1 пар, 2 године;
16. ципеле плитке (мушке и женске), 1 пар, 1 година;
17. спортске патике, 1 пар, 2 године;
18. рукавице (мушке и женске), 1 пар, 3 године;
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Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-1/2013-445-1-I
15. мај 2013. године
НОВИ САД

19. кишни мантил (кабаница), 1 ком., 3 године;

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

20. џемпер, 1 ком., 2 године;
21. светлоодбојни прслук, 1 ком., 2 године.“
Члан 4.
У члану 9. став 2. мења се и гласи:
„Замену делова униформе и ознака одобрава начелник
Градске управе за инспекцијске послове, а оштећени или
уништени делови униформе и ознаке се враћају.“.
Став 3. се брише.
Члан 5.
У члану 12. став 2. мења се и гласи:
„Поједини делови основне униформе морају се носити
на следећи начин:
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На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 12/10, 16/10 – испр., 12/11 и 24/11), Скупштина
Града Новог Сада на XIV седници 15. маја 2013. године
доноси

МЕРЕ
ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА И
ЗЛОСТАВЉАЊА У ОСНОВНИМ И
СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА

1. Качкет се носи тако да покрива почетак чела, а ивица обода се поставља водоравно.
2. Панталоне се носе тако да доња ивица каиша буде
на кости кука, а предњи шав панталона достиже врх горњег
дела ципеле осим када се због временских услова доњи
део ногавице носи унутар горњег дела чизме.
3. Кошуље и летња мајица са крагном носе се закопчане и увучене у панталоне.
4. Јакне се носе закопчане, а у затвореним просторијама
могу се носити откопчане.“
Члан 6.
У члану 14. став 1. тачка 4. речи: „и именом“ бришу се.
Члан 7.
У члану 15. став 2. после речи: „кошуље“ додају се
речи: „и џемпера“.
Члан 8.
У члану 16. речи: „беретке и“ бришу се.
Члан 9.
У члану 17. став 2. после речи: „јакни“ додају се речи:
„и џемперу“.

Тачка 1.
У циљу повећања безбедности и стварања што безбедније
средине за ученике основних и средњих школа на територији
Града Новог Сада, утврђују се Мере за превенцију насиља
и злостављања у основним и средњим школама на територији
Града Новог Сада (у даљем тексту: Мере).
Тачка 2.
Мере су:
I. Образовање Координационог тела за борбу против
насиља у основним и средњим школама на територији
Града Новог Сада од стране Скупштине Града Новог Сада (у даљем тексту: Координационо тело).
У Координационо тело именоваће се:
- представници Министарства унутрашњих послова,
Полицијске управе Нови Сад – Одељење за сузбијање
малолетничке деликвенције, Центра за социјални рад,
Центра за превенцију девијантног понашања код
младих, Просветне инспекције,
- председници Актива директора основних и средњих
школа,
- члан Градског већа Града Новог Сада задужен за
образовање и члан Градског већа Града Новог Сада
задужен за спорт и омладину,
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- лице које предложи Градоначелник Града Новог Сада.
У раду Координационог тела могу учествовати и директори основних и средњих школа са територије Града Новог Сада.
У циљу препознавања, правовременог и ефикасног
реаговања и поступања у случају насиља, дежурни члан
Координационог тела ће 24 сата бити доступан директорима, психолошко-педагошким службама, тиму за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања основних и
средњих школа на територији Града Новог Сада (у даљем
тексту: Тим).
Координационо тело ће примењивати превентивне
мере и активности у раду са ученицима, наставницима,
психолошко-педагошким службама. У превентивне мере
спадају и обавезне едукације кроз стручне састанке, радионице, трибине намењене ученицима и запосленима у
школама, организовање стручних скупова и семинара за
представнике школа, као и активна сарадња и комуникација
са родитељима ученика.
Координационо тело даваће стручне препоруке наведеним лицима и контролисати њихову примену.
У складу са Приручником за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања
и занемаривања у образовно-васпитним установама,
Координационо тело ће активно сарађивати са електронским и штампаним медијима.
Координационо тело ће два пута годишње подносити
Скупштини Града Новог Сада извештај о свом раду, односно о стању безбедности ученика на територији Града
Новог Сада.
II. Достављање тромесечног извештаја Координационом
телу о реализацији превентивних активности, проблемима
на пољу безбедности ученика и плановима ради њиховог
превазилажења од стране основних и средњих школа.
На овај начин стећи ће се увид у ефикасност рада
стручних тимова образованих у основним и средњим
школама, првенствено у њихов рад на превенцији проблема, а такође ће се постићи активна сарадња и контрола сарадње и комуникације између свих учесника, односно
спољних фактора (Центар за социјални рад, Министарство
унутрашњих послова) и унутрашњих фактора (запослени
у школама, психолошко-педагошка служба, директор и
Тим) у заштити безбедности ученика.
Извештаји ће дати праву слику о благовремености
пријављивања насиља у школама и начину реаговања у
таквим ситуацијама.
III. Повећање броја дежурних наставника за време
великог школског одмора, ради обезбеђивања ефикасног
надзора над активностима неколико стотина ученика,
како у дворишту школе, тако и у школским ходницима, јер
су управо то места на којима се догађају конфликтне
ситуације и насиље, чиме би се значајно превентивно
психолошки утицало на ученике.
IV. Формирање у основним и средњим школама Тима
за борбу против насиља кога чине ученици, а који ће деловати паралелно са Тимом за заштиту од насиља,
злостављања и занемаривања, кога чине наставици и
директори, а све у циљу вршњачке едукације као значајног
фактора у јачању свести о општој безбедности у друштву.
V. Организовање гостовања и панел-дискусија на
Новосадској телевизији и Телевизији Војводина, у циљу
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транспарентности проблема, као и емитовање тематских
емисија, у којима би сваког месеца „домаћин“ била друга
школа, како би се развила свест о појму, врстама и
последицама свих облика насиља и злостављања.
VI. Вршење повременог ненајављеног прегледа садржаја
школских торби, уз сагласност савета родитеља, у циљу
психолошког утицаја на ученике, али и превентивног
откривања ношења хладног и ватреног оружја.
VII. Препорука основним и средњим школама, да уз
сагласност савета родитеља, стандардизују униформе,
или осмисле неки други вид препознавања својих ученика
(на пример: мајице са логоом школе, дукс, прслук, кецеља
и слично).
VIII. Препорука да за време трајања наставе, улазна
врата и двориште школе буду закључани, уз поштовање
свих прописаних правила о евакуацији за случај хитних
ситуација (пожара, поплава и слично).
У време када се у школама не одржавају настава, или
ваннаставне школске активности, улазна врата и двориште школе морају бити закључани.
Тачка 3.
Мере су у складу са Приручником за примену Посебног
протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, који је 2009.године издало Министарство просвете
и науке.
Тачка 4.
Спровођење Мера вршиће Градска управа за образовање
Града Новог Сада.
Тачка 5.
Ове мере ступају на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-80/2013-I
15. мај 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 33. став 1. тачка 4. Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, бр.
111/09, 92/11 и 93/12) и члана 106. став 1. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
XIV седници 15. маја 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА
КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
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1. У Решењу о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градког штаба за ванредне ситуације
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 12/11, 1/12, 13/12,
38/12 и 57/12), тачка 5. алинеја четврта речи: „НЕМАЊА
СТАРОВИЋ“ замењују се речима: „АЛЕКСАНДАР БАШИЋ“.
Алинеја 22. речи: „ВЛАДИМИР ЈЕЛИЋ“ замењују се
речима: „ДРАГАН БОЖИЋ“.
Алинеја 23. речи: „Мр ДРАГАН БОЖИЋ“ замењују се
речима: „ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНОВИЋ“.
Алинеја 26. речи: „ЉУБОМИР СТАНИШИЋ“ замењују
се речима: „ИЛИЈА ТРНИНИЋ“.
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III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-2665/2013-II
14. мај 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Градоначелник
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-939/2013-I
15. мај 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, 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 и 119/12), 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

РЕШЕЊЕ

Градско веће
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На основу члана 52. став 1. тачка 11. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Градско веће Града Новог Сада
на 34. седници од 14. маја 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ
ГРУПЕ ЗА САГЛЕДАВАЊЕ СТАЊА И
ПРЕДЛАГАЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о образовању и именовању Радне групе
за сагледавање стања и предлагање мера и активности
за побољшање услова за обављање ауто-такси превоза
путника на територији Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 8/13), у тачки II. број: „8“ замењује
се бројем: „10“.
У тачки IV. после подтачке 7. везник: „и“ се брише, а
после подтачке: „8.“ додају се подтачке 9. и 10. које гласе:
„9. Милица Бенић, Градска пореска управа, и
10. Синиша Вујиновић, Градска управа за инспекцијске
послове“.

I. У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван
здравствене установе и издавање потврде о смрти („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 36/11 и 5/12), у тачки I.
речи: „др Златко Фишер“ замењују се речима: „др Радојка
Јокшић-Мазињанин“, а речи: „др Модраг Мијатовић“ бришу
се.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-19/2013-II
21. март 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 15. став 2. Одлуке о уређивању,
одржавању и заштити зелених површина и јавних плажа
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 12/11), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА, ОДРЖАВАЊА И
КОРИШЋЕЊА ПЛАЖЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Предлог програма уређивања,
одржавања и коришћења плаже за 2013. годину, који је
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Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско
зеленило“, Нови Сад, донео на 23. седници одржаној 12.
априла 2013. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2013-1715-II
9. мај 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 54. Правилника о начину и поступку
доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме
и пројекте из области здравства („Службени лист Града
Новог Сада“, број 9/12), на предлог Савета за праћење
кретања обољевања од хроничних незаразних болести
становништва Града Новог Сада, Градоначелник Града
Новог Сада доноси

ПРОГРАМ
ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ
БОЛЕСТИ ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђују се активности на превенцији
хроничних незаразних боелсти, које ће се реализовати у
2013. години путем пројеката који имају за циљ промоцију
здравља и превенцију и контролу хроничних незаразних
болести у општој популацији и високо ризичним категоријама
становништва Града Новог Сада.
2. За реализацију овог програма средства су планирана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 55/12), у укупном
износу од 5.000.000,00 динара.
3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се
за:
1) пројекте превенције и контроле кардиоваскуларних болести
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести имају за циљ октривање и контролу фактора
ризика и стања који чине основу превенције кардиоваскуларних болести, као и откривање раних симптома и
постављање ране дијагнозе. Циљ ових пројеката је и
повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих
стилова живота, као и повећање одговорности за сопствено здравље, чиме се доприноси унапређивању здравственог стања становништва Града Новог Сада.
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести обухватају и пројекте едукације и обуке грађана
Града Новог Сада за пружање прве помоћи у случају
акутног срчаног застоја, чиме се повећава шанса за
преживљавање и смањује стопа смртности и компликација
у случају акутног срчаног застоја.
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Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести обухватају и пројекте едукације здравствених
радника у циљу унапређења знања и вештина из ове области, као и повећање њихове мотивације за рад са оболелима од кардиоваскуларних болести.
2) пројекте превенције и контроле дијабетеса
Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за
циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који
чине основу превенције дијабетеса, као и откривање раних
симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ ових пројеката
је и евидентирање грађана Града Новог Сада са повећаним
факторима ризика за настанак дијабетеса и њихово увођење
у превентивне програме здравствених установа.
Циљ ових пројеката је и повећање активног учешћа
грађана у усвајању здравих стилова живота, као и повећање
одговорности за сопствено здравље, чиме се доприноси
унапређењу здравственог стања становништва Града
Новог Сада.
Пројекти превенције и контроле дијабетеса обухватају
и пројекте едукације здравствених радника у циљу
унапређења знања и вештина из дијабетологије, као и
повећање њихове мотивације за рад са оболелима од
дијабетеса.
3) пројекте превенције и контроле малигних болести
Пројекти превенције и контроле малигних болести имају
за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који
чине основу превенције малигних болести, као и откривање
раних симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ ових
пројеката је и промоција здравих животних навика и здравих стилова живота као основ превенције настанка болести.
Пројекти превенције и контроле малигних болести
обухватају и пројекте едукације здравствених радника у
циљу њиховог информисања и усвајања нових знања и
вештина ради успостављања ефикасне превенције,
дијагностике и лечења.
4) пројекте превенције и контроле хроничне
опструктивне болести плућа
Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне
болести плућа имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који чине основу превенције хроничне опструктивне болести плућа, као и откривање раних
симптома и постављање ране дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне
болести плућа обухватају и пројекте едукације здравствених радника о актуелним ставовима и специфичним препорукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и
лечење хроничне опструктивне болести плућа.
5) пројекте превенције и контроле болести мишићнокоштаног система
Пројекти превенције и контроле болести мишићнокоштаног система имају за циљ откривање и контролу
фактора ризика и стања који чине основу превенције болести мишићно-коштаног система, као и откривање раних
симптома и постављање ране дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле болести мишићнокоштаног система обухватају и пројекте едукације здрав-
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ствених радника о актуелним ставовима и специфичним
препорукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и
лечење болести мишићно-коштаног система.
4. Избор пројеката из тачке 3. овог програма и реализацију
Програма врши Савет за праћење кретања обољевања
од хроничних незаразних болести становништва Града
Новог Сада, у складу са Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2717/2013
9. мај 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

5. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
6. Савет за праћење кретања обољевања од хроничних
незаразних болести становништва Града Новог Сада подноси Градоначелнику 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
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-37/2013-II
14. мај 2013. године
НОВИ САД
п.о. члан Градског већа
Дејан Мандић, 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

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПОВРЕМЕНИХ ПАРКИРАЛИШТА У
НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ ОБЈЕКАТА
„НОВОСАДСКОГ САЈМА“ У НОВОМ САДУ
I. У Решењу о одређивању повремених паркиралишта
у непосредној близини објеката „Новосадског сајма“ у
Новом Саду („Службени лист Града новог Сада“, број
16/13), у тачки I. алинеја 7. се мења и гласи:
„- у Улици браће Поповић, од Улице Бранка Бајића до
Хајдук Вељкове улице, и у Улици Бранка Бајића, од колског
улаза у „Мастер центар“ до Улице браће Поповић, капацитета 14 паркинг-места,“.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“, Нови Сад, да:
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10 и 101/11),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАБРАНИ САОБРАЋАЈА ЗА ТЕРЕТНА
ВОЗИЛА УКУПНЕ МАСЕ ПРЕКО 10Т НА
САМАРСКОМ ПУТУ У ЛЕДИНЦИМА
I. Одређује се забрана саобраћаја за теретна возила
укупне масе преко 10 т на Самарском путу у Лединцима.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“, Нови Сад да изврши постављање саобраћајне
сигнализације, према Саобраћајном пројекту број 7380 од
8. априла 2013. године, 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 30. јун 2013. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

- паркиралишта 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 17. 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-34-2816/2013
15. мај 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Комисија за борбу против дрога
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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", број 9/12), Комисија за борбу
против дрога расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета Града
Новог Сада за реализацију пројеката
превенције злоупотребе дрога за
2013. годину, које реализују удружења,
задужбине и фондације
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката превенције
злоупотребе дрога за 2013. годину, које реализују удружења,
задужбине и фондације.
II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2013. годину ("Службени лист Града Новог
Сада", број 55/12), у укупном износу од 2.500.000,00 динара.
III. Пројекти превенције злоупотребе дрога које реализују
удружења, задужбине и фондације, а који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2013. години су:
1) пројекти промоције здравих 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
злоупотребе дрога имају за циљ промоцију волонтерских
активности и ангажовања шире друштвене заједнице у
превенцији злоупотребе дрога.
2) пројекти едукације о штетном утицају дрога и
превентивним мерама
Пројекти едукације о штетном утицају дрога и превентивним мерама обухватају:
- едукацију деце предшколског узраста,
- едукација деце школског узраста и младих,
- едукацију родитеља и старатеља, и
- едукацију запослених у образовању и другим секторима укљученим у превенцију зависности од психоактивних супстанци.
Едукација деце предшколског узраста има за циљ
унапређење менталног здравља деце, подстицање дечијег
самопоштовања и заштиту личности од поремећаја здравља.

15. мај 2013.

Едукација деце школског узраста и младих има за циљ
подизање нивоа знања и свести код деце школског узраста и младих о штетном утицају и последицама употребе
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 савременог
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 последицама употребе дрога, њихово оспособљавање за добру
комуникацију са децом и јачање способности породице за
решавање кризних момената.
Едукација запослених у образовању и другим секторима укљученим у превенцију зависности од психоактивних
супстанци има за циљ подизање нивоа знања васпитача,
наставника, педагога, психолога и других запослених 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 савременог
друштва (едукација за вођење психолошких радионица,
трибина, организовање и спровођење анкета, истраживања
и других креативних активности којима се доприноси
превенцији зависности од психоактивних супстанци).
Пројекти едукације из става 1. ове подтачке могу се
реализовати путем предавања, семинара, трибина, 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) пројекти вршњачког саветовања младих и чланова
њихових породица
Пројекти вршњачког саветовања младих и чланова
њихових породица имају за циљ да се младима и члановима
њихових породица пруже адекватни, ефикасни и потпуни
одговори и савети у вези са штетним утицајем и последицама
употребе дрога и превентивним мерама.
4) пројекти секундарне и терцијарне превенције
Пројекти секундарне и терцијарне превенције су пројекти
који имају за циљ да се родитељима, старатељима, члановима породице и лицима код којих постоји злоупотреба
дрога пружи адекватнија, ефикаснија и потпунија помоћ у
решавању проблема злоупотребе дрога, односно да се
изврши рехабилитација и социјална реинтеграција лица
која користе или су користила дроге 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.
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Пројекти секундарне и терцијарне превенције могу се
реализовати кроз непосредни контакт са родитељима,
старатељима, члановима породице и лицима код којих
постоји злоупотреба дрога, путем e-mail саветовања, као
и путем успостављања отворене телефонске линије за
давање информација о дрогама, њиховој злоупотреби и
лечењу.
5) 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 удружења,
задужбине и фондације чије је седиште на територији
Града Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе
континуираној превенцији зависности од дрога на територији
Града Новог Сада.
V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет
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, подноси
пројекат који садржи:
- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентификациони 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 нематеријалних
трошкова који се предвиђају пројектом са износом
средстава неопходних за реализацију активности и
спецификацијом износа средстава из сопствених
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.
Уз пројекат, учесник конкурса је дужан да достави:
1. доказ о упису у одговарајући регистар који води Агенција
за привредне регистре, и
2. статут учесника конкурса са означеним циљевима
ради којих је основан.
Учесници конкурса који подносе пројекте едукације о
штетном утицају дрога и превентивним мерама, дужни су
да уз пројекат доставе програм едукације и штампани
материјал намењен едукацији.
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VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2,
канцеларија 46, II спрат.
VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 14. маја
до 28. маја 2013. године.
IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве упућене
факсом или електронском поштом, као и пријаве 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
конкурса 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 јаваног
конкурса, утврди листу пројеката, применом следећих
критеријума:
- 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 планираним 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 поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приговора.
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
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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 средстава за
реализацију сваког појединачног пројекта, који ће се објавити
на званичној интернет презентацији Града Новог Сада
(www.novisad.rs).
XVI. Учесници конкурса којима су одобрена средства
за реализацију пројеката достављају доказ о отвореном
посебном наменском рачуну код Управе за трезор, који је
укључен у консолидовани рачун трезора, пре потписивања
уговора о реализацији пројекта.
Учесник конкурса у оквиру средстава за реализацију
пројекта треба да планира и трошкове накнаде за услуге
платног промета Управе за трезор, у складу са прописима
којима се уређује наплата ове накнаде.
XVII. Учесници конкурса, који остваре право на средства
из буџета Града Новог Сада, обавезни су да набавку добара
и услуга предвиђених пројектом, спроведу у складу са
законом којим се уређују јавне набавке, ако су испуњени
услови за спровођење ових поступака.
XVIII. 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-50-1/2013-85-2
29. април 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Александра Дицков, 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", број 9/12), Комисија за борбу
против дрога расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета Града
Новог Сада за реализацију пројеката
превенције злоупотребе дрога
за 2013. годину, које реализују
здравствене установе
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката превенције
злоупотребе дрога за 2013. годину, које реализују здравствене установе.

15. мај 2013.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2013. годину ("Службени лист Града Новог
Сада", број 55/12), у укупном износу од 1.000.000,00 динара.
III. Пројекти превенције злоупотребе дрога које реализују
здравствене установе, а који ће се финансирати из буџета
Града Новог Сада у 2013. 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 превентивним 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 секторима укљученим у превенцију злоупотребе дрога, у
циљу подизања нивоа знања васпитача, наставника,
професора, педагога, психолога и других запослених
о штетним утицајима и последицама употребе дрога
на телесно, социјално и ментално здравље деце и
младих, као и едукацију ових лица (едукација едукатора) о најефикаснијим начинима информисања и
мотивисања деце и младих за правилне изборе и
одупирање притисцима у изазовима савременог
друштва (едукација за вођење психолошких радионица, 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, члановима породице и лицима код којих постоји злоупотреба
дрога пружи адекватнија, ефикаснија и потпунија помоћ у
решавању проблема злоупотребе дрога, односно да се
изврши рехабилитација и социјална реинтеграција лица
која користе или су користила дроге 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.
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

15. мај 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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 интернет
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,
подноси пројекат који садржи:
- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентификациони 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 нематеријалних
трошкова који се предвиђају пројектом са износом
средстава неопходних за реализацију активности и
спецификацијом износа средстава из сопствених
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
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2,
канцеларија 46, II спрат.
VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 14. маја
до 28. маја 2013. године.
IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве упућене
факсом или електронском поштом, као и пријаве 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
конкурса 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
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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
критеријума:
- 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
планираним 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 поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приговора.
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 средстава за
реализацију 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-50-1/2013-85-1
29. април 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Александра Дицков, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

333

Скупштина
334
328

329

330

Одлука о изменама Одлуке о униформи
и ознакама на униформи комуналних
полицајаца
Мере за превенцију насиља и злостављања у основним и средњим школама
на територији Града Новог Сада
Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта,
начелника и чланова Градског штаба за
ванредне ситуације

Предмет

Страна

Решење о давању сагласности на Предлог програма уређивања, одржавања
и коришћења плаже за 2013. годину

401

Програм превенције хроничних незаразних болести за 2013. годину

402

397

Градска управа за саобраћај и путеве
399

335

336
400

Решење о забрани саобраћаја за теретна возила укупне масе преко 10т
на Самарском путу у Лединцима

403

Решење о измени Решења о одређивању повремених паркиралишта у непосредној близини објеката „Новосадског сајма“ у Новом Саду

403

Градско веће
331

Решење о изменама и допуни Решења
о образовању и именовању Радне групе за сагледавање стања и предлагање
мера и активности за побољшање услова за обављање ауто-такси превоза путника на територији Града Новог Сада

Комисија за борбу против дрога
337

401
338

Градоначелник
332

Решење о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно
утврђивање времена и узрока смрти
умрлих изван здравствене установе
и издавање потврде о смрти

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката превенције злоупотребе
дрога за 2013. годину, које реализују
удружења, задужбине и фондације

404

Јавнни конкурс за доделу средстава
из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката превенције злоупотребе дрога за 2013. годину, које реализују здравствене установе

406

401

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

